
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                     DECIZIE nr. 2/  

                                                din   18    mai    2018    

                                                                                              PROIECT 

Cu privire la aprobarea /coordonarea actelor 

 

 În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. d), 46, 77 ale Legii nr. 436 – 

XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, Legea nr. 411 – XIII din 28 martie 1995, cu privire la 

ocrotirea sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1585 – XIII 

din 27 februarie 1998, cu privire la asigurarea obligatorie, Legea nr. 220 – XVI din 

19 octombrie 2007, cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și 

întreprinzătorilor individuali, Codul Civil al Republicii Moldova, ținând cont de 

demersul IMSP Centru de Sănătate Strășeni, examinând nota informativă, Consiliul 

DECIDE: 

 

     1.  Se coordonează Actul adițional la Regulamentul de organizare și funcționare  

a Instituției Medico – Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni, conform anexei 

nr. 1. 

     2.  Se aprobă Actul de predare - primire a instituțiilor care fuzionează, conform  

anexei nr. 2. 

     3.  Se aprobă Contractul de fuziune  prin absorbție încheiat între Instituția  

Medico – Sanitară Publică Centrul de Sănătate Strășeni și Instituția Medico – 

Sanitară Publică Centrul de sănătate Codreanca, conform anexei nr. 3. 

     4.  Se aprobă  Contractul de fuziune prin absorbție încheiat între Instituția 

Medico – Sanitară Publică Centrul de Sănătate Strășeni și Instituția 

Medico – Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micleușeni, conform anexei nr. 4. 

     5.  Se pune în seama șefului Instituției Medico – Sanitare Publice Centru de 

Sănătate Strășeni, să efectueze modificările și completările necesare, conform 

legislației. 

     6.  Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei 

decizii  vicepreşedintele raionului (Harcenco E).   

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            _________________                                                                                         

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                                                Nina RUSU 

Avizat: 

 
Vizat: 

Serviciul juridic                                                                                       I. Malic 

Vicepreședinte al raionului                                                                     E. Harcenco   



 

Notă informativă 
 

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea / coordonarea actelor” 

 

 

     I.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de Serviciul juridic ca urmare a 

adoptării deciziei Consiliului raional Strășeni nr.1/29 din 24 februarie 2017 ”Cu 

privire la reorganizarea unor instituții medico sanitare publice”.   Astfel, pentru 

a finisa procedura de reorganizare  a instituțiilor medicale și potrivit art. 17, art.21 

ale Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, persoana juridică 

absorbantă, Centrul de Sănătate Strășeni urmează să prezinte la Agenția Servicii 

Publice, următoarele acte: 

- act adițional la Regulamentul de organizare și funcționare  

- contractele de fuziune 

- actul de predare – primire.  

Actele menționate supra urmează a fi  aprobate /coordonate de fondator.  

Prin urmare, se propune prezentul proiect de decizie spre examinare şi 

avizare Comisiei consultative de specialitate şi examinare la şedinţa Consiliului 

raional. 

II. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

III. Consultarea publică a proiectului 

     În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 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 

 

 

Șef al Serviciului juridic                                         Malic Ion 


