
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                      DECIZIE nr. 5/
                                                   din    iunie   2021                                                               
                                                                                                                      Proiect 
Cu privire la coordonarea  devizelor de venituri
şi cheltuieli ale instituţiilor medicale în care 
Consiliul raional exercită funcția de fondator 

    În temeiul art. 43 alin. (1) lit. q) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, Legii ocrotirii  sănătăţii  nr.  411/1995, cu modificările ulterioare,  Hotărîrii
Guvernului  nr.  930/2020  cu  privire  la  aprobarea  Metodologiei  de  calculare a
tarifelor,  nomenclatoarelor  lucrărilor  și  serviciilor contra  plată  și  mărimea
tarifelor  la acestea, precum și   a   Regulamentului   privind   modul
de constituire a veniturilor  colectate de către  instituţiile
publice în care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale exercită funcția de
fondator, Ordinului Ministerului Sănătății Muncii și  Protecției Sociale nr. 29/21-A din
22.11.2021,  regulamentelor  de  activitate  ale  instituţiilor  medicale  în  care  Consiliul
raional exercită funcția de fondator, demersurilor conducătorilor instituţiilor medicale,
examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se coordonează  Devizul de venituri şi cheltuieli a  Instituţiei Medico-Sanitare
Publice  Spitalul  raional  Străşeni din  mijloacele  fondurilor  asigurării  obligatorii  de
asistenţă  medicală  pentru  anul  2021  la  venituri  în  sumă  de  44 249 212,68  lei  şi  la
cheltuieli în sumă de 45 862530,16 lei, conform anexei nr.1 şi Devizul de venituri şi
cheltuieli din mijloacele speciale pentru anul 2021, la venituri în sumă de 3 499 999,00
lei şi la cheltuieli în sumă de 3 528 481,13 lei, conform anexei nr.1.1. 
     2. Se coordonează Devizul de venituri şi cheltuieli a  Instituţiei Medico-Sanitare
Publice Centrul de Sănătate Strășeni din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii
de asistenţă medicală pentru anul 2021 la venituri în sumă de 29 903 465,36 lei şi la
cheltuieli în sumă de 31 795 459,61 lei, conform anexei nr. 2 şi Devizul de venituri şi
cheltuieli din mijloacele speciale pentru anul 2021, la venituri în sumă de 7 000 000,00
lei şi la  cheltuieli în sumă de 7 527 571,00 lei, conform anexei nr. 2.1. 

 3. Se coordonează Devizul de venituri şi cheltuieli a  Instituţiei Medico-Sanitare
Publice Centrul de Sănătate Cojuşna din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii
de asistenţă medicală pentru anul  2021 la  venituri  în sumă de 4 418 142,59 lei  şi  la
cheltuieli în sumă de 5 132 270,49 lei, conform anexei nr. 3.

4.  Se coordonează Devizul de venituri  şi  cheltuieli  a  Instituţiei  Medico-Sanitare
Publice Centrul de Sănătate Micăuţi din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii de
asistenţă  medicală  pentru  anul  2021  la  venituri  în  sumă  de  1 457 820,80  lei  şi  la
cheltuieli în sumă de 1 501 254,21 lei, conform anexei nr. 4.

5.  Se coordonează Devizul de venituri  şi  cheltuieli  a  Instituţiei  Medico-Sanitare
Publice Centrul de Sănătate Lozova din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de
asistenţă  medicală  pentru  anul  2021  la  venituri  în  sumă  de  2 403 893,75  lei  şi  la
cheltuieli în sumă de 2 409 002,30 lei, conform anexei nr. 5.



6. Se coordonează Devizul de venituri  şi  cheltuieli  a  Instituţiei  Medico-Sanitare
Publice Centrul de Sănătate Pănăşeşti din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii
de asistenţă medicală pentru anul  2021 la  venituri  în sumă de 3 638 874,14 lei  şi  la
cheltuieli în sumă de 4 096 672,74 lei, conform anexei nr. 6.

7.  Se coordonează Devizul de venituri  şi  cheltuieli  a  Instituţiei  Medico-Sanitare
Publice Centrul de Sănătate Sireţi  din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii de
asistenţă  medicală  pentru  anul  2021  la  venituri  în  sumă  de  4 678 627,46  lei  şi  la
cheltuieli în sumă de 4 803 985,76 lei, conform anexei nr. 7.

8.  Se coordonează Devizul de venituri  şi  cheltuieli  a  Instituţiei  Medico-Sanitare
Publice Centrul de Sănătate Vorniceni din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii
de asistenţă medicală pentru anul  2021 la  venituri  în sumă de 5 872 468,85 lei  şi  la
cheltuieli în sumă de 6 106 452,90 lei, conform anexei nr. 8.

9.  Se coordonează Devizul de venituri  şi  cheltuieli  a  Instituţiei  Medico-Sanitare
Publice Centrul de Sănătate Zubreşti din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii
de asistenţă medicală pentru anul  2021 la  venituri  în sumă de 3 225 787,20 lei  şi  la
cheltuieli în sumă de 3 333 483,31 lei, conform anexei nr. 9.

10. Se coordonează Devizul de venituri şi  cheltuieli  a  Întreprinderii Municipale
Centrul Stomatologic raional Străşeni din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii
de asistenţă medicală pentru anul  2021 la  venituri  în sumă de 1 327 846,45 lei  şi  la
cheltuieli în sumă de 1 327 866,98 lei, conform anexei nr. 10 şi Devizul de venituri şi
cheltuieli din mijloacele speciale pentru anul 2020, la venituri în sumă de 2 545 000,00
lei şi la cheltuieli în sumă de 2 624 073,92, conform anexei nr.10.1.

11. Se împuterniceşte preşedintele raionului să coordoneze modificările în devizele
de  venituri  şi  cheltuieli  pe  anul  2021  ale  instituţiilor  medicale  fondate  de  Consiliul
raional Străşeni, după coordonarea acestora de către Agenţia teritorială de Asigurări în
Medicină a Companiei  Naţionale de Asigurări  în Medicină,  precum şi contractele de
prestare  a  serviciilor  medicale  dintre  instituţiile  medicale  menţionate  şi  Compania
Naţională de Asigurări în Medicină.

12.  Se  pune  în  sarcina  conducătorilor  instituţiilor  medicale  din  raion  fondate  de
Consiliul  raional  executarea  prevederilor  prezentei  decizii  şi  actelor  legislative  şi
normative în vigoare.

13. Se desemnează responsabil de controlul  executării prevederilor prezentei decizii
preşedintele raionului (P. Tamaciuc).
     14. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                                      

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                        Nina  RUSU

 



NOTA  INFORMATIVĂ 
la proiectul deciziei Consiliului raional

„Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor medicale 
în care  Consiliul raional exercită funcția de fondator”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul  juridic  din  cadrul  Consiliului  raional  Strășeni  în  colaborare  cu  conducătorii  instituțiilor
medicale în care Consiliul raional exercită funcția de fondator.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul  de  decizie ”Cu privire  la  coordonarea  devizelor  de  venituri  şi  cheltuieli  ale  instituţiilor
medicale  în care Consiliul  raional  exercită  funcția  de fondator” a fost  elaborat  în conformitate  cu
prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr.
930/2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor, nomenclatoarelor lucrărilor şi
serviciilor contra plată şi mărimea tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului privind modul de
constituire a veniturilor colectate de către instituţiile publice în care Ministerul Sănătăţii,  Muncii şi
Protecţiei Sociale exercită funcţia de fondator,  regulamentelor de activitate ale instituţiilor medicale
fondate de Consiliul raional Străşeni. Devizele de venituri şi cheltuieli se elaborează de către instituția
medicală în conformitate cu prevederile normelor metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 29/21-A din
22.01.2021, se aprobă de conducătorul instituției medicale și se coordonează cu Fondatorul (Consiliul
raional). 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul  de  decizie  a  fost  elaborat  în  scopul  coordonării  devizelor  de  venituri  şi  cheltuieli  ale
instituţiilor  medico-sanitare  publice  fondate  de  Consiliul  raional  Strășeni,  conform  anexelor  la
proiectul de decizie.
4. Fundamentarea economico-financiară
Cheltuielile necesare pentru implementarea prezentului proiect vor fi efectuate din sursele instituțiilor
medico-sanitare  publice  din  raion  fondate  de  Consiliul  raional  Străşeni,  în  limita  mijloacelor
planificate pentru anul 2021.
5. Impactul proiectului și modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul va avea un impact semnificativ în vederea respectării legislației în vigoare și menținerii unui
control  riguros  asupra  veniturilor  și  cheltuielilor  instituțiilor  medico-sanitare  publice  din  raionul
Strășeni.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, proiectul de decizie a fost avizat de către Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional
Strășeni, secretarul Consiliului raional. Totodată, în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008
privind transparența în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional
www.crstraseni.md,  la  directoriul  Transparența  decizională,  secțiunea  Consultări  publice  ale
proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor. Proiectul de decizie
corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind administrația publică
locală, cu modificările și completările ulterioare, Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995, cu modificările
ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr. 930/2020. Structura și conținutul actului corespund normelor de
tehnică legislativă.
Prin urmare,  proiectul  deciziei  se prezintă  Comisiilor  consultative de specialitate  pentru avizare şi
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
            
Șef al Serviciului juridic,                                                                                       
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