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      PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Hîncești 

       din ____________2021                               nr.04/___________ 

                                                             

Cu privire la modificarea Deciziei  

Consiliului raional Hîncești nr. 03/13  

din 22.05.2020 ”Cu privire la constituirea 

Consiliilor Administrative a Instituţiilor  

Medico-Sanitare publice fondate de  

Consiliul raional Hîncești” 

 

      În baza demersului nr.02/1-20/1014 din 24.08.2021, precum și a cererilor depuse 

înregistrate cu nr.T 89/21 din 09.09.2021 și B 90/21 din 10.08.2021, în temeiul art.43 

alin. (2); 46 alin. (1)  al Legii privind administrația publică locală Nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006, Consiliul Raional Hîncești DECIDE: 

 

1. Se modifică  Decizia Consiliului raional Hîncești nr.03/13 din 22.05.2020 ”Cu 

privire la constituirea  Consiliilor Administrative a Instituţiilor Medico-Sanitare 

publice fondate de Consiliul raional Hîncești”, cu modificările și completările 

ulterioare după cum urmează: 

1.1. Pct.1 componența Consiliului Administrativ al Instituţiei Medico-

Sanitare ”Spitalul Raional Hîncești” poziția “Bobrov Valeriu, consilier 

raional” se modifică  cu poziția “Dorian Tașcă, consilier raional”; 

1.2. Pct.2 componența Consiliului Administrativ al Instituţiei Medico-

Sanitare ”Centrul de Sănătate Hînceşti” poziția “Dorian Tașcă, 

consilier raional” se modifică  cu poziția “Bobrov Valeriu, consilier 

raional”; 

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui raionului 

Hîncești, dna Lilia TĂNASE. 

 

     Președintele ședinței:                                                         _________________ 

  Contrasemnează:        

    Secretarul 

 Consiliului Raional Hîncești                                              Elena MORARU TOMA  

 
 

Inițiat:______________________  Iurie Levinschi, Preşedintele raionului 

 

Coordonat: __________________Lilia Tănase, vicepreședintele raionului  

 

Elaborat/Avizat : ______________Elena Moraru Toma, Secretarul CR 
 
Avizat: ______________________Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) 

 

 

 



 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei nr.04/__din _______2021 

Cu privire la modificarea  

Deciziei Consiliului raional Hîncești 

nr. 03/13 din 22.05.2020 ” Cu privire la 

constituirea  Consiliilor Administrative a Instituţiilor 

Medico-Sanitare publice fondate de Consiliul raional Hîncești” 

 

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii şi autorii 

proiectului 

Inițiatorul proiectului de decizie este Preşedintele raionului Raionului Hîncești. Autorul 

proiectului de decizie este Secretarul Consiliului raional.  

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în 

vigoare 

Pornind de la necesitatea fundamentală de asigurare a continuității activității consiliilor 

administrative ale instituțiilor medico-sanitare publice raionale, în scopul îmbunătățirii 

calității serviciilor medicale prin creșterea nivelului profesional și  tehnologic orientat spre 

asigurarea satisfacției pacientului pentru serviciile medicale acordate,  în temeiul art.43 

alin. (2); 46 alin.(1) al Legii privind administrația publică locală Nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 

3. Scopul şi obiectivele proiectului  

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a modifica componența Consiliilor 

Administrative a Instituţiilor Medico-Sanitare publice fondate de Consiliul raional 

Hîncești, în urma solicitării din partea fracțiunii Blocul Electoral “ACUM Platforma DA 

și PAS” din cadrul CR precum și a cererilor depuse înregistrate cu nr.T 89/21 din 

09.08.2021 și B 90/21 din 10.08.2021. 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscuri estimate nu sunt . 

 

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului 

 

Proiectul de decizie nr. __ din ___, 2021, Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 

raional Hîncești nr. 03/13 din 22.05.2020 ” Cu privire la constituirea  Consiliilor 

Administrative a Instituţiilor Medico-Sanitare publice fondate de Consiliul raional 

Hîncești” nu contravine şi nu necesită modificări ale actelor normative în vigoare. 

 

 

 

 

        Secretarul 

 Consiliului Raional Hîncești                                        Elena MORARU TOMA  

 

 

  


