РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL DROCHIA
PREŞEDINTELE
RAIONULUI DROCHIA

РАЙОHHЫЙ СОВЕТ ДРОКИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОНА ДРОКИЯ

DISPOZIŢIE NR. 02/1-5 – 05
Din 25 ianuarie 2016

or. Drochia

Cu privire la convocarea
Consiliului raionului Drochia.

În temeiul prevederilor art.art. 45 alineatele (1, 3), 53 alin (1) lit. f), art.art. 7, 8,
9, 10, 11, 13 din Legea nr.239-XVI din 13.11.2008, privind transparenţa în procesul
decizional, conform Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului
raional, 54 aliniatul (1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, cu modificările ulterioare, emit următoarea DISPOZIŢIE:
1. Se convoacă Consiliul raional Drochia, în şedinţă la 04 februarie 2016, ora
00
10 , în sala de şedinţe a Consiliului raional Drochia.
2. Se propun spre examinare şi adoptare proiectele de decizii, conform anexei.
3. Secţia administraţie publică a Aparatului preşedintelui raionului (dna Ludmila
Ungureanu) va asigura plasarea, pe pagina web (www.drochia.md) a proiectelor de
decizii propuse spre examinarea, transmiterea prin poşta electronică părţilor interesate,
cît şi informarea consilierilor despre data şi locul convocării şedinţei Consiliului.
4. Secţia cultură a Consiliului raional asigură amplificarea, înregistrarea video şi
audio a desfăşurării şedinţei.
5. Prezenta dispoziție întră în vigoarte la data semnării și este dată publicării.
Președintele
raionului Drochia
Ex.Oxana Grigorița

Vasile GRĂDINARU

Anexă
la dispoziţia preşedintelui raionului
nr. 02/1-5- 05 din 25 ianuarie 2016
Proiectele de decizii
propuse spre examinare la şedinţa Consiliului raional
din 04 februarie 2016

1. Cu privire la combaterea criminalității, menţinerea ordinii publice, asigurarea şi
apărarea drepturilor cetăţenilor în teritoriul raionului Drochia
Iniţiator: Vasile Grădinaru, preşedintele raionului.
Raportor: Maxim Bernic, locotenent-colonel de poliție, șef, Inspectoratul de poliție
Drochia.
2. Cu privire la raportul de activitate a Serviciului de asistență psihopedagogică a
Direcției învățămînt, tineret și sport, pe perioada 2013-2015.
Iniţiator: Vasile Grădinaru, preşedintele raionului.
Raportor: Galina Chistrea, șef Serviciul de asistență psiho-pedagogică a Direcției
învățămînt, tineret și sport.
3. Cu privire la măsurile de pregătire şi desfăşurare a încorporării în serviciul militar în
termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil în anul 2016.
Iniţiator: Vasile Grădinaru, preşedintele raionului.
Raportor: Sergiu Chistrea, şef, Secţia administrativ-militară Drochia.
4. Cu privire la numirea, pe bază de concurs, în funcţia publică de conducere, şef Direcţie
învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional.
Iniţiator și raportor: Vasile Grădinaru, preşedintele raionului.
5. Cu privire la aprobarea statelor de personal la IMSP „Centrul de Sănătate autonom
Zgurița”.
Iniţiator și raportor: Vasile Grădinaru, preşedintele raionului.
6. Cu privire la stabilirea coeficienților de multiplicare și sporurilor pentru complexitatea
și intensitatea muncii la salariile de funcție ale personalului administrativ al instituțiilor
medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional pentru anul 2016.
Iniţiator: Vasile Grădinaru, preşedintele raionului.
Raportor: Ghenadie Morcov, consilier raional pe lista PCRM, membrul comisiei
consultative de specialitate pentru probleme sociale.
7. Privind modificările şi completările ce se operează în unele decizii ale Consiliului
raional.
Iniţiator și raportor: Vasile Grădinaru, preşedintele raionului
8. Cu privire la executarea deciziei Consiliului raional nr.1/11 din 21 februarie 2014
„Cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere
„Controlul traficului” pe drumurile publice ale raionului Drochia”.
Iniţiator și raportor: Vasile Grădinaru, preşedintele raionului.
9. Privind casarea unor bunuri proprietate publică.
Iniţiator: Vasile Grădinaru, preşedintele raionului.
Raportor: Ghenadie Morcov, consilier raional pe lista PCRM, membrul comisiei
consultative de specialitate pentru probleme sociale.
10. Cu privire la transmiterea în locaţiune a unor spații, proprietate publică a

Consiliului raional.
Iniţiator: Vasile Grădinaru, preşedintele raionului.
Raportor: Ala Steliman, șef-adjunct, Direcția învățămînt, tineret și sport.

Proiect

DECIZIE NR. 1/1
Din 04 februarie 2016

or. Drochia

Cu privire la combaterea criminalității,
menţinerea ordinei publice, asigurarea şi
apărarea drepturilor cetăţenilor în teritoriul
raionului Drochia
Examinînd proiectul deciziei iniţiat de dl Vasile Grădinaru, președintele raionului,
demersul Inspectoratului de poliție Drochia nr.652 din 25.01.2016, în conformitate cu
prevederile stipulate în art.art. 53, alin.(1), lit.c), 43, 46 din Legea Republicii Moldova
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modificările
ulterioare, în scopul asigurării realizării principiului transparenței parteneriatului și
orientării sociale în activitatea poliției, combaterii criminalității, menţinerii la nivel a
ordinei publice și apărării
drepturilor cetăţenilor în teritoriul raionului Drochia,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se i-a act de raportul dlui Maxim Bernic, locotenent-colonel de poliție, șef,
Inspectoratul de poliţie Drochia, cu privire combaterea criminalității, menţinerea
ordinei publice, asigurarea şi apărarea drepturilor cetăţenilor în teritoriul raionului
Drochia.
2. Preşedintele raionului dl Vasile Grădinaru, conform atribuţiilor de bază, va
acorda o atenţie permanentă activităţii Inspectoratului de poliţie raional, corelării
activităţii poliţiei cu cea a instituţiilor de stat şi obşteşti pentru prevenirea infracţiunii,
menţinerea ordinei publice, asigurarea drepturilor cetăţenilor.
3. Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării și se dă publicării pe site-ul
Consiliului raional.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect

DECIZIE NR. 1/2
Din 04 februarie 2016

or. Drochia

Cu privire la raportul de activitate a Serviciului de asistență
psihopedagogică a Direcției învățămînt, tineret și sport,
pe perioada 2013-2015.
Examinînd proiectul deciziei iniţiat de dl Vasile Grădinaru, președintele raionului,
ținînd de prevederile deciziei Consiliului raional nr.5/7 din 21 noiembrie 2012 „Cu
privire la instituirea Serviciului de asistenţă psihopedagogică”, demersul Serviciului
de asistență psihopedagogică a Direcției învățămînt, tineret și sport din 29.12.2015,
în conformitate cu prevederile stipulate în art.art. 43, 46 din Legea Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu
modificările ulterioare, Consiliul raional Drochia DECIDE:
1. Se i-a act de raportul dnei Galina Chistrea, șef Serviciul de asistență
psihopedagogică, privind activitatea Serviciului de asistență psihopedagogică a
Direcției învățămînt, tineret și sport, pe perioada 2013-2015.
2. Direcția învățămînt, tineret și sport , conform atribuţiilor de bază, va acorda o
atenţie permanentă activităţii Serviciului de asistență psihopedagogică.
3. Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării și se dă publicării pe
site-ul Consiliului raional.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect
DECIZIE NR.1/3
Din 04 februarie 2015

or.Drochia

Cu privire la măsurile de pregătire şi desfăşurare
a încorporării în serviciul militar în termen, serviciul
militar cu termen redus şi serviciul civil în anul 2016.
În temeiul art. art. 28,29 din Legea Republicii Moldova nr. 1245-XV din
18.07.2002 privind pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legii cu privire la
serviciul de alternativă, art.13 alin.(3) din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.
77 din 31.01.2001, Hotărîrea Guvernului nr.864 din 17.08.2005, art.22 din Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr.897 din 23.07.2003, art.8 alin. (11) din Legea
privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, art.43,46 din Legea nr.436XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Drochia
DECIDE:
1. A dispune încorporarea tinerilor în serviciul militar în termen, serviciul militar
cu termen redus şi cel civil în perioada lunilor martie – iulie, septembrie 2016 ianuarie 2017 din localităţile raionului Drochia născuţi în anii 1989 – 1998.
2. Se constituie şi se aprobă componenţa nominală a comisiei raionale de recrutareîncorporare, în următoarea componenţă: preşedinte: Igor Grozavu, vicepreşedintele
raionului; vicepreşedinţi: Sergiu Chistrea, şef Secţie administrativ-militară a raionului
Drochia, Vlad Ursul, specialist, Secția administrație publică, Aparatul preşedintelui
raionului; secretar: Ala Sîrbu, specialist, Secţia administrativ-militară a raionului
Drochia; membri: Valeriu Lisnic, inspector-adjunct pentru personal, Inspectoratul de
poliţie a raionului Drochia; Eduard Ciubotaru, şef secţia consultativă a ÎMSP spitalului
raional Drochia „Nicolae Testemiţanu”; Ala Stelmanm, șef-adjunct, Direcția
învățămînt, tineret și sport.
3. Se constituie şi se aprobă componenţa nominală a comisiei medico-militare, în
următoarea componenţă: preşedintele comisiei: Eduard Ciubotaru, şef secţia
consultativă a ÎMSP spitalului raional Drochia „Nicolae Testemiţanu”; membri:
Ludmila Leah, medic-internist; Victor Postovan, medic-neurolog; Corneliu Gangaliuc,
medic-chirurg; Doina Brăguţă, medic psihiatru; Gheorghe Furtună, medic-oculist;
Tudor Cărăuş, medic-otolaringolog; Iurie Lungu, medic-dermatolog;
Vitalii
Pşenicinîi, medic-stomatolog. Asistente medicale: Maria Grişca, Veronica Rusu,
Valentina Pricop, Lidia Bejenari, Veronica Şchiopu.
Comisia de rezervă: preşedinte comisiei: Ludmila Leah, medic-internist;
membri: Emilia Babără, medic-terapeut; Lilia Mocanu, medic-neurolog; Victor
Moşin, medic-oftalmolog; Sergiu Brăguță, medic-dermatolog; Sergiu Zaharia, medicstomatolog.
4. În cazul eliberării din funcţie a membrilor comisiilor, funcţiile lor le vor executa
persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi decizii.
5. Se aprobă sarcina de încorporare în serviciul militar în termen şi serviciul
militar cu termen redus
în perioada încorporării anului 2016 pe unitățile
administrativ-teritoriale de nivelul unu, conform anexei.

6. Primarii orașului Drochia, satelor (comunelor) raionului de comun cu
Inspectoratul raional de poliţie Drochia vor asigura prezenţa tinerilor la comisia de
recrutare-încorporare conform graficului elaborat de către Secţia administrativmilitară, conform anexei.
7. Se pune în sarcină Instituţiilor medico-sanitare publice „Spitalul raional
Drochia „Nicolae Testemițanu” şi „Centrul de sănătate autonom Drochia „Anatolie
Manziuc” să asigure activitatea comisiei medico-militare şi asigurarea examenului
medical al tinerilor supuşi încorporării.
8. Direcţia finanţe a raionului asigură finanţarea încorporării tinerilor şi examinării
medicale din sursele preconizate în acest scop în bugetul raional.
9. Secţia administrativ-militară întreprinde măsurile necesare pentru amenajarea
încăperilor de serviciu pentru comisia de recrutare-încorporare.
10. Direcţia învăţămînt, tineret şi sport, autoriăţile administraţiei publice ale
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul unu de comun cu Secţia administrativmilitară a raionului vor organiza măsuri festive pentru tinerii încorporaţi în serviciul
militar.
11. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în seama dlui Vasile
Grădinaru, preşedinte al raionului.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Anexă
la decizia Consiliului raional Drochia
nr.1/3 din 04 februarie 2016
SARCINA
prealabilă de încorporare pe unitățile administrativ-teritoriale de nivelul unu ale
raionului Drochia pentru anul 2016

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Denumirea unităţii
administrativ-teritoriale
or. Drochia
s. Antoneuca
s. Baroncea
s. Chetrosu
s. Cotova
s. Dominteni
s. Drochia
s. Fîntîniţa
s. Gribova
s. Hăsnăşenii Mari
s. Hăsnăşenii Noi
s. Maramonovca
s. Miciurin
s. Mîndîc
s. Moara de Piatră
s. Nicoreni
s. Ochiul Alb
s. Palanca
s. Pelinia
s. Pervomaiscoe
s. Petreni
s. Popeştii de Jos
s. Popeştii de Sus
s. Sofia
s. Şalvirii Vechi
s. Şuri
s. Ţarigrad
s. Zguriţa
TOTAL

Sarcina
primăvara
11
1
2
6
4
2
4
1
4
3
2
2
2
3
3
4
4
1
7
1
2
3
3
5
1
4
4
3
92

toamna
11
1
2
6
4
1
3
1
3
3
2
2
2
3
2
4
4
1
7
1
2
2
2
5
1
4
4
3
86

Proiect
DECIZIE NR. 1/4
Din 04 februarie 2016

or. Drochia

Cu privire la numirea, pe bază de concurs, în funcţia publică de conducere,
şef Direcţia învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional.
În temeiul procesului-verbal nr.3 al comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei
publice vacante din 19 ianuarie 2016, în conformitate cu art.art.28, alin.(1), lit.a), 30,
alin. (1),(2),(4), 31, alin.(1),(2),(4), din Legea nr.158-XVI din 04.06.2008 „Cu privire
la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului
nr.201 din 11.03.2009 „Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru
funcţionarul public debutant”, art.art. 43 al.(1) litera n), 46 din Legea nr.436-XVI din
28.12.2006, privind administraţia publică locală, Consiliul raional DECIDE:
1. Se numeşte, pe bază de concurs, în funcţia publică de conducere, şef Direcţia
învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional, Recean Ion, a.n.20.08.1961,
moldovean, studii universitare, Institutul pedagogic de stat „Alecu Russo”,
specialitatea - discipline tehnice cu specialitate suplimentară „fizică”, deţinător al
gradului didactic II, director, liceul teoretic „Ștefan cel Mare” or.Drochia de la 04
februarie 2016.
2. Se stabileşte perioada de probă pentru funcţionarul public debutant Recean Ion
pînă la 04 august 2016.
3. Se desemnează, Andrei Marian, vicepreşedintele raionului, în calitate de
mentor, care va asigura condiţii pentru desfăşurarea eficientă a perioadei de probă,
realizarea drepturilor specifice ale funcţionarului public debutant Recean Ion.
4. Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării şi este valabilă pînă la
confirmarea în funcţia publică a persoanei vizate.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect

DECIZIE NR. 1/5
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Cu privire la aprobarea statelor de personal, pe anul 2016,
ale IMSP „Centrul de Sănătate autonom Zgurița”,
fondat de către Consiliul raional Drochia.
În conformitate cu prevederile cap.III pct.16.3 al Regulamentului IMSP „Centrul
de Sănătate autonom Zgurița”, în temeiul art.art. 43, 46 din Legea nr.436-XVI din
28.12.2006, privind administraţia publică locală, Consiliul raional Drochia DECIDE:
1. Se aprobă, pe anul 2016, statele de personal ale IMSP „Centrul de Sănătate
autonom Zgurița”, fondat de către Consiliul raional Drochia, conform anexei.
2. Prezenta decizie este dată publicării, întră în vigoare de la 01.01.2016 și se
publică pe site-ul Consiliului raional Drochia.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Anexă
la decizia Consiliului raional
nr.1/ 5 din 04 februarie 2016

STATELE DE PERSONAL
ale IMSP “Centrul de Sănatate autonom Zgurita” pentru anul 2016
TOTALIZATOR
Denumirea functiei

Numarul de unitati
MEDICI DE FAMILIE

CS Zgurita
OMF Popesti de Jos
TOTAL

1,5
1,0
2,5
Personal medical mediu

CS Zgurita
OMF Popesti de Jos
TOTAL

8,25
2,75
11,00
Personal medical inferior

CS Zgurita
OMF Popesti de Jos
TOTAL

1.0
1.0
2.0
ALT PERSONAL

CS Zgurita
OMF Popesti de Jos
Contabil CS Zgurita
Inspector resurse umane
Administrator de sistem
TOTAL

1,25
-0.5
0.25
0,25
2,25

TOTAL PE IMSP “CS ZGURITA”

17,75

Proiect
DECIZIE NR. 1/6.1
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Cu privire la stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru
complexitatea şi intensitatea muncii la salariile de funcţie ale personalului
administrativ a ÎMSP «Spitalul raional Drochia “Nicolae Testemiţanu”
pe anul 2016.
Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1593 din 29.12.2003
„Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor în instituţiile medico-sanitare
publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”cu modificările ulterioare,
art.art. 43, 46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul
raional Drochia DECIDE:
1. Se acceptă coeficienţii de multiplicare a salariului pentru personalul de conducere a
Instituţiei Medico-Sanitare Publice «Spitalul raional Drochia „Nicolae Testemiţanu”» pentru anul
2016, după cum urmează:
Volumul surselor financiare
acumulate anual (mii. lei)

De la 30 pînă la 40

Salariul de
funcţie al directorului
în cuantumul multiplu
al salariului tarifar
pentru categoria I de
calificare

5,75

Salariul de
funcţie al
vicedirectorului
medical în
cuantumul multiplu
al salariului tarifar
pentru categoria I de
calificare

5,25

Salariul de
funcţie al şeful
serviciului economic şi
contabil-şef cuantumul
multiplu al salariului
tarifar pentru categoria
I de calificare

4,75

Contractul de acordare a
asistenţei medicale de prestare a
serviciilor medicale în cadrul
asigurărilor de asistenţă medicală
nr.05-08/339 din 31.12.2015 în
sumă totală de 32454065 lei.

2. Se acceptă, spor la salariu de funcţie, persoanelor de conducere, pentru complexitatea şi
intensitatea muncii în mărime de 50 %, ţinîndu-se cont de îndeplinirea indicilor economicofinanciari şi a calităţilor profesionale ale personalului de conducere.
3. Se acceptă activitatea prin cumul la ÎMSP «Spitalul raional Drochia “Nicolae
Testemiţanu”, conform anexei.
4. În cazul apariţiei în instituţie a problemelor aferente activităţii de bază, a salarizării, vor
fi modificaţi coeficienţii de multiplicare personalului de conducere şi suplimentele stabilite la salariu
vor fi reevaluate sau anulate.
5. Se abrogă decizia Consiliului raional nr.1/10.1 din 26.02.2015 “Cu privire la stabilirea
coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru complexitatea şi intensitatea muncii la salariile de
funcţie ale personalului administrativ a ÎMSP «Spitalul raional Drochia “Nicolae Testemiţanu” pe
anul 2015”.
6. Prezenta decizie este valabilă pe parcursul anului 2016.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect
DECIZIE NR. 1/6.2
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Cu privire la stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru
complexitatea şi intensitatea muncii la salariile de funcţie ale personalului
administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate autonom Ochiul Alb” pe anul 2016.
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1593 din
29.12.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din
instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală cu modificările ulterioare, art.art. 43, 46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul raional Drochia DECIDE:
1. Se acceptă stabilirea coeficientului de multiplicare a salariului pentru personalul
de conducere a Instituţiei Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate autonom Ochiul
Alb”, pentru anul 2016, după cum urmează:
Salariul de funcţie al șefului în
Volumul surselor financiare acumulate
cuantumul multiplu al salariului tarifar
anual (mii lei)
pentru categoria I de calificare
Pînă la 10000
5,0
Contractul de acordare a asistenţei
medicale de prestare a serviciilor medicale în
cadrul asigurărilor de asistenţă medicală
nr.05-08/52 din 31.12.2015 în sumă de
1074870,72 lei
2. Se acceptă, spor la salariu de funcţie, persoanelor de conducere, pentru
complexitatea şi intensitatea muncii în mărime 50 % din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont
de îndeplinirea indicilor economico-financiari şi a calităţilor profesionale ale acestuia.
3. În cazul apariţiei în instituţie a problemelor aferente activităţii de bază, a
salarizării, vor fi modificaţi coeficienţii de multiplicare personalului de conducere şi
suplimentele stabilite la salariu vor fi reevaluate sau anulate.
4. Se abrogă decizia Consiliului raional nr. 1/10.3 din 26.02.2015 “Cu privire la
stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru complexitatea şi intensitatea
muncii la salariile de funcţie ale personalului administrativ al ÎMSP „Centrul de Sănătate
autonom Ochiul Alb” pe anul 2015”.
5. Prezenta decizie este valabilă pe parcursul anului 2016.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect
DECIZIE NR. 1/6.3
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Cu privire la stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru
complexitatea şi intensitatea muncii la salariile de funcţie ale personalului
administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate autonom Chetrosu” pe anul 2016.
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1593 din
29.12.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile
medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală cu
modificările ulterioare, art.art. 43, 46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, Consiliul raional Drochia DECIDE:
1. Se acceptă stabilirea coeficientului de multiplicare a salariului pentru personalul de
conducere a Instituţiei Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate autonom Chetrosu” pentru
anul 2016, după cum urmează:
Volumul surselor financiare acumulate anual
(mii lei)
Pînă la 10000
Contractul de acordare a asistenţei medicale
de prestare a serviciilor medicale în cadrul
asigurărilor de asistenţă medicală nr.05-08/53 din
31.12.2015 în sumă de 167001243,56 lei.

Salariul de funcţie al șefului în
cuantumul multiplu al salariului tarifar pentru
categoria I de calificare
5,0

2. Se acceptă, spor la salariu de funcţie, persoanelor de conducere , pentru
complexitatea şi intensitatea muncii în mărime 50 % din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont
de îndeplinirea indicilor economico-financiari şi a calităţilor profesionale ale acestuia.
3. În cazul apariţiei în instituţie a problemelor aferente activităţii de bază, a
salarizării, vor fi modificaţi coeficienţii de multiplicare personalului de conducere şi
suplimentele stabilite la salariu vor fi reevaluate sau anulate.
4. Se acceptă activitatea prin cumul a dnei Raducan-Rusu Viorica, șef, IMSP
„Centrul de Sănătate autonom Chetrosu” cu 0,5 salariu de funcţie a medicului de familie.
5. Se abrogă decizia Consiliului raional nr.1/10.4 din 26.02.2015 „Cu privire la stabilirea
coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru complexitatea şi intensitatea muncii la
salariile de funcţie ale personalului administrativ al ÎMSP „Centrul de Sănătate autonom
Chetrosu” pe anul 2015”.
6. Prezenta decizie este valabilă pe parcursul anului 2016.
Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect
DECIZIE NR. 1/6.4
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Cu privire la stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru
complexitatea şi intensitatea muncii la salariile de funcţie ale personalului
administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate autonom Pelinia” pe anul 2016.
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1593 din
29.12.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din
instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală cu modificările ulterioare, art.art. 43, 46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul raional Drochia DECIDE:
1. Se acceptă stabilirea coeficientului de multiplicare a salariului pentru personalul
de conducere a Instituţiei Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate autonom Pelinia”
pentru anul 2016, după cum urmează:
Volumul surselor financiare acumulate anual (mii lei)

Pînă la 10000
Contractul de acordare a asistenţei medicale de
prestare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor de
asistenţă medicală nr.05-08/54 din 31.12.2015 în mărime
totală de 2666350,84 lei.

Salariul de funcţie al
șefului în cuantumul
multiplu al salariului tarifar
pentru categoria I de
calificare
5,0

2. Se acceptă, spor la salariu de funcţie, persoanelor de conducere, pentru
complexitatea şi intensitatea muncii în mărime 50 % din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont
de îndeplinirea indicilor economico-financiari şi a calităţilor profesionale ale acestuia.
3. În cazul apariţiei în instituţie a problemelor aferente activităţii de bază, a
salarizării, vor fi modificaţi coeficienţii de multiplicare personalului de conducere şi
suplimentele stabilite la salariu vor fi reevaluate sau anulate.
4. Se abrogă decizia Consiliului raional nr.1/10.5 din 26.02.2015 „Cu privire la stabilirea
coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru complexitatea şi intensitatea muncii la
salariile de funcţie ale personalului administrativ al ÎMSP „Centrul de Sănătate autonom
Pelinia” pe anul 2015”.
5. Prezenta decizie este valabilă pe parcursul anului 2016.
Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect
DECIZIE NR. 1/6.5
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Cu privire la stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru
complexitatea şi intensitatea muncii la salariile de funcţie ale personalului
administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate autonom Mîndîc” pe anul 2016.
În conformitate cu prevederile Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1593 din
29.12.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din
instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală cu modificările ulterioare, art.art. 43, 46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul raional Drochia DECIDE:
1. Se acceptă stabilirea coeficientului de multiplicare a salariului pentru personalul
de conducere a Instituţiei Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate autonom Mîndîc”,
pentru anul 2016, după cum urmează:
Salariul de funcţie al directorului în
Volumul surselor financiare acumulate cuantumul multiplu al salariului tarifar
anual (mii lei)
pentru categoria I de calificare
Pînă la 10000
5,0
Contractul de acordare a asistenţei
medicale de prestare a serviciilor medicale
în cadrul asigurărilor de asistenţă medicală
nr.05-08/56 din 31.12.2015 în sumă de
1214060,12 lei
2. Se acceptă, spor la salariu de funcţie, persoanelor de conducere, pentru
complexitatea şi intensitatea muncii în mărime 50 % din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont
de îndeplinirea indicilor economico-financiari şi a calităţilor profesionale ale acestuia.
3. În cazul apariţiei în instituţie a problemelor aferente activităţii de bază, a
salarizării, vor fi modificaţi coeficienţii de multiplicare personalului de conducere şi
suplimentele stabilite la salariu vor fi reevaluate sau anulate.
4. Se abrogă decizia Consiliului raional nr.1/10.6 din 26.02.2015 „Cu privire la
stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru complexitatea şi intensitatea
muncii la salariile de funcţie ale personalului administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate
autonom Mîndîc” pe anul 2015”..
5. Prezenta decizie este valabilă pe parcursul anului 2016.
Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect
DECIZIE NR. 1/6.6
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Cu privire la stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru
complexitatea şi intensitatea muncii la salariile de funcţie ale personalului
administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate autonom Țarigrad” pe anul 2016.
În conformitate cu prevederile Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1593 din
29.12.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din
instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală cu modificările ulterioare, art.art. 43, 46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul raional Drochia DECIDE:
1. Se acceptă stabilirea coeficientului de multiplicare a salariului de funcție, în
cuantumul multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de calificare, a șefului Instituţiei
Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate autonom Țarigrad”, pentru anul 2016, după
cum urmează:
.
Salariul de funcţie al directorului în
Volumul surselor financiare acumulate cuantumul multiplu al salariului tarifar
anual (mii lei)
pentru categoria I de calificare
Pînă la 10000
5,0
Contractul de acordare a asistenţei
medicale de prestare a serviciilor medicale
în cadrul asigurărilor de asistenţă medicală
nr.05-08/55 din 31.12.2015 în sumă de
2162977,80 lei
2. Se acceptă, spor la salariu de funcţie, persoanelor de conducere, pentru
complexitatea şi intensitatea muncii în mărime 50 % din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont
de îndeplinirea indicilor economico-financiari şi a calităţilor profesionale ale acestuia.
3. În cazul apariţiei în instituţie a problemelor aferente activităţii de bază, a
salarizării, vor fi modificaţi coeficienţii de multiplicare personalului de conducere şi
suplimentele stabilite la salariu vor fi reevaluate sau anulate.
4. Se abrogă decizia Consiliului raional nr.1/10.7 din 26.02.2015 „Cu privire la
stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru complexitatea şi intensitatea
muncii la salariile de funcţie ale personalului administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate
autonom Țarigrad” pe anul 2015”.
5. Prezenta decizie este valabilă pe parcursul anului 2016.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect
DECIZIE NR. 1/6.7
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Cu privire la stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru
complexitatea şi intensitatea muncii la salariile de funcţie ale personalului
administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate autonom Gribova” pe anul 2016.
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1593 din
29.12.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din
instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală cu modificările ulterioare, art.art. 43, 46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul raional Drochia DECIDE:
1. Se acceptă stabilirea coeficientului de multiplicare a salariului de funcție, în
cuantumul multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de calificare, a șefului Instituţiei
Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate autonom Gribova”, pentru anul 2016. după
cum urmează:
Salariul de funcţie al directorului în
Volumul surselor financiare acumulate cuantumul multiplu al salariului tarifar
anual (mii lei)
pentru categoria I de calificare
Pînă la 10000
5,0
Contractul de acordare a asistenţei
medicale de prestare a serviciilor medicale
în cadrul asigurărilor de asistenţă medicală
nr.05-08/62 din 31.12.2015 în sumă de
1943128,72 lei.
2. Se acceptă, spor la salariu de funcţie, persoanelor de conducere, pentru
complexitatea şi intensitatea muncii în mărime 50 % din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont
de îndeplinirea indicilor economico-financiari şi a calităţilor profesionale ale acestuia.
3. În cazul apariţiei în instituţie a problemelor aferente activităţii de bază, a
salarizării, vor fi modificaţi coeficienţii de multiplicare personalului de conducere şi
suplimentele stabilite la salariu vor fi reevaluate sau anulate.
. 4. Se acceptă activitatea prin cumul a dnei Botnaru Ana, șef, IMSP „Centrul de
Sănătate autonom Gribova” cu 0,25 salariu de funcţie a medicului de familie.
5. Se abrogă decizia Consiliului raional nr.1/10.8 din 26.02.2015 „Cu privire la
stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru complexitatea şi intensitatea
muncii la salariile de funcţie ale personalului administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate
autonom Gribova” pe anul 2015”.
6. Prezenta decizie este valabilă pe parcursul anului 2016.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect
DECIZIE NR. 1/6.8
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Cu privire la stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru
complexitatea şi intensitatea muncii la salariile de funcţie ale personalului
administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate autonom Șuri” pe anul 2016.
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1593 din
29.12.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din
instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală cu modificările ulterioare, art.art. 43, 46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul raional Drochia DECIDE:
1. Se acceptă stabilirea coeficientului de multiplicare a salariului pentru personalul
d conducere a Instituţiei Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate autonom Șuri” pentru
anul 2016, după cum urmează:

Volumul surselor financiare acumulate anual (mii lei)

Salariul de funcţie al
directorului în cuantumul
multiplu al salariului tarifar
pentru categoria I de
calificare
5,0

Pînă la 10000
Contractul de acordare a asistenţei medicale de
prestare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor de
asistenţă medicală nr.05-08/59 din 31.12.2015 în mărime
totală de 1225007,76 lei.
2. Se acceptă, spor la salariu de funcţie, persoanelor de conducere, pentru
complexitatea şi intensitatea muncii în mărime 50 % din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont
de îndeplinirea indicilor economico-financiari şi a calităţilor profesionale ale acestuia.
3. Se acceptă activitatea prin cumul a dnei Trofimciuc Silvia, șef, IMSP „Centrul
de Sănătate autonom Șuri” cu 0,25 salariu de funcţie a medicului de familie.
4. În cazul apariţiei în instituţie a problemelor aferente activităţii de bază, a
salarizării, vor fi modificaţi coeficienţii de multiplicare personalului de conducere şi
suplimentele stabilite la salariu vor fi reevaluate sau anulate.
5. Se abrogă decizia Consiliului raional nr.1/10.10 din 26.02,2015 „Cu privire la
stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru complexitatea şi intensitatea
muncii la salariile de funcţie ale personalului administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate
autonom Șuri” pe anul 2015”.
6. Prezenta decizie este valabilă pe parcursul anului 2016.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect
DECIZIE NR. 1/6.9
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Cu privire la stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru
complexitatea şi intensitatea muncii la salariile de funcţie ale personalului
administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate autonom Sofia” pe anul 2016.
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1593 din
29.12.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din
instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală cu modificările ulterioare, art.art. 43, 46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul raional Drochia DECIDE:
1. Se acceptă stabilirea coeficientului de multiplicare a salariului de funcție, în
cuantumul multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de calificare, a șefului Instituţiei
Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate autonom Sofia”, pentru anul 2016 după cum
urmează:
.
Salariul de funcţie al
Volumul surselor financiare acumulate anual (mii lei) directorului în cuantumul
multiplu al salariului tarifar
pentru categoria I de
calificare
Pînă la 10000
5,0
Contractul de acordare a asistenţei medicale de
prestare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor de
asistenţă medicală nr.05-08/57 din 31.12.2015 în mărime
totală de 1716370,08 lei.
2. Se acceptă, spor la salariu de funcţie, persoanelor de conducere, pentru
complexitatea şi intensitatea muncii în mărime 50 % din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont
de îndeplinirea indicilor economico-financiari şi a calităţilor profesionale ale acestuia.
3. În cazul apariţiei în instituţie a problemelor aferente activităţii de bază, a
salarizării, vor fi modificaţi coeficienţii de multiplicare personalului de conducere şi
suplimentele stabilite la salariu vor fi reevaluate sau anulate.
4. Se abrogă decizia Consiliului raional nr.1/10.11 din 26.02.2015 „Cu privire la
stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru complexitatea şi intensitatea
muncii la salariile de funcţie ale personalului administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate
autonom Sofia” pe anul 2015”.
5. Prezenta decizie este valabilă pe parcursul anului 2015.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect
DECIZIE NR. 1/6.10
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Cu privire la stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru
complexitatea şi intensitatea muncii la salariile de funcţie ale personalului
administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate autonom Maramonovca” pe anul 2016.
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1593 din
29.12.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din
instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală cu modificările ulterioare, art.art. 43, 46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul raional Drochia DECIDE:
1. Se acceptă stabilirea coeficientului de multiplicare a salariului de funcție, în
cuantumul multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de calificare, a șefului Instituţiei
Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate autonom Maramonovca”, pentru anul 2016,
după cum urmează:

Volumul surselor financiare acumulate anual (mii lei)

Pînă la 10000
Contractul de acordare a asistenţei medicale de
prestare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor de
asistenţă medicală nr.05-08/58 din 31.12.2015 în mărime
totală de 1012157,44 lei.

Salariul de funcţie al
directorului în cuantumul
multiplu al salariului tarifar
pentru categoria I de
calificare
5,0

2. Se acceptă, spor la salariu de funcţie, persoanelor de conducere, pentru
complexitatea şi intensitatea muncii în mărime 50 % din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont
de îndeplinirea indicilor economico-financiari şi a calităţilor profesionale ale acestuia.
3. Se acceptă activitatea prin cumul a dnei Cebotari Silvia, șef-interimar, IMSP
„Centrul de Sănătate Maramonovca” cu 0,5 salariu de funcţie a medicului de familie.
4. În cazul apariţiei în instituţie a problemelor aferente activităţii de bază, a
salarizării, vor fi modificaţi coeficienţii de multiplicare personalului de conducere şi
suplimentele stabilite la salariu vor fi reevaluate sau anulate.
5. Se abrogă decizia Consiliului raional nr.1/10.12 din 26.02.2015 „Cu privire la
stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru complexitatea şi intensitatea
muncii la salariile de funcţie ale personalului administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate
autonom Maramonovca” pe anul 2015”.
6. Prezenta decizie este valabilă pe parcursul anului 2016.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect
DECIZIE NR. 1/6.11
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Cu privire la stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru
complexitatea şi intensitatea muncii la salariile de funcţie ale personalului
administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate autonom Hăsnășenii Mari” pe anul 2016.
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1593 din
29.12.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din
instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală cu modificările ulterioare, art.art. 43, 46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul raional Drochia DECIDE:
1. Se acceptă stabilirea coeficientului de multiplicare a salariului de funcție, în
cuantumul multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de calificare, a șefului Instituţiei
Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate autonom Hăsnășenii Mari”, pentru anul 2016,
după cum urmează :

Volumul surselor financiare acumulate anual (mii lei)

Pînă la 10000
Contractul de acordare a asistenţei medicale de
prestare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor de
asistenţă medicală nr.05-08/61 din 31.12.2015 în mărime
totală de
1525211,72 lei.

Salariul de funcţie al
directorului în cuantumul
multiplu al salariului tarifar
pentru categoria I de
calificare
5,0

2. Se acceptă, spor la salariu de funcţie, persoanelor de conducere, pentru
complexitatea şi intensitatea muncii în mărime 50 % din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont
de îndeplinirea indicilor economico-financiari şi a calităţilor profesionale ale acestuia.
3. Se acceptă activitatea prin cumul a dlui Darii Ion, director, IMSP „Centrul de
Sănătate Hăsnășenii Mari” cu 0,5 salariu de funcţie a medicului de familie.
4. În cazul apariţiei în instituţie a problemelor aferente activităţii de bază, a
salarizării, vor fi modificaţi coeficienţii de multiplicare personalului de conducere şi
suplimentele stabilite la salariu vor fi reevaluate sau anulate.
5. Se abrogă decizia Consiliului raional nr.1/10.14 din 26.02.2015 „Cu privire la
stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru complexitatea şi intensitatea
muncii la salariile de funcţie ale personalului administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate
autonom Hăsnășenii Mari” pe anul 2015”.
6. Prezenta decizie este valabilă pe parcursul anului 2016.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect
DECIZIE NR. 1/6.12
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Cu privire la stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru
complexitatea şi intensitatea muncii la salariile de funcţie ale personalului
administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate autonom Nicoreni” pe anul 2016.
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1593 din
29.12.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din
instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală cu modificările ulterioare, art.art. 43, 46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul raional Drochia DECIDE:
1. Se acceptă stabilirea coeficientului de multiplicare a salariului pentru personalul
de conducere a Instituţiei Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate autonom Nicoreni”
pentru anul 2016, după cum urmează:
Volumul surselor financiare acumulate anual (mii lei)

Salariul de funcţie al
directorului în cuantumul
multiplu al salariului tarifar
pentru categoria I de
calificare
5,0

Pînă la 10000
Contractul de acordare a asistenţei medicale de
prestare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor de
asistenţă medicală nr.05-08/63 din 31.12.2915 în mărime
totală de
1149093,68 lei.
2. Se acceptă, spor la salariu de funcţie, persoanelor de conducere, pentru
complexitatea şi intensitatea muncii în mărime 50 % din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont
de îndeplinirea indicilor economico-financiari şi a calităţilor profesionale ale acestuia.
3. Se acceptă activitatea prin cumul a dnei Rîmbu Adelina, șef, IMSP „Centrul de
Sănătate autonom Nicoreni” cu 0,25 salariu de funcţie a medicului de familie.
4. În cazul apariţiei în instituţie a problemelor aferente activităţii de bază, a
salarizării, vor fi modificaţi coeficienţii de multiplicare personalului de conducere şi
suplimentele stabilite la salariu vor fi reevaluate sau anulate.
5. Se abrogă decizia Consiliului raional nr.1/10.13 din 21.02.2015 „Cu privire la
stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru complexitatea şi intensitatea
muncii la salariile de funcţie ale personalului administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate
autonom Nicoreni” pe anul 2015”.
6. Prezenta decizie este valabilă pe parcursul anului 2016.
Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect
DECIZIE NR. 1/6.13
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Cu privire la stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru
complexitatea şi intensitatea muncii la salariile de funcţie ale personalului
administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate autonom Zgurița” pe anul 2016.
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1593 din
29.12.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din
instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală cu modificările ulterioare, art.art. 43, 46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul raional Drochia DECIDE:
1. Se acceptă stabilirea coeficientului de multiplicare a salariului pentru personalul
de conducere a Instituţiei Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate autonom Zgurița”
pentru anul 2016, după cum urmează:
Salariul de funcţie al
Volumul surselor financiare acumulate anual (mii lei) directorului în cuantumul
multiplu al salariului tarifar
pentru categoria I de
calificare
Pînă la 10000
5,0
Contractul de acordare a asistenţei medicale de
prestare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor de
asistenţă medicală nr.05-08/____ în mărime totală _______
lei.
2. Se acceptă, spor la salariu de funcţie, persoanelor de conducere, pentru
complexitatea şi intensitatea muncii în mărime 50 % din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont
de îndeplinirea indicilor economico-financiari şi a calităţilor profesionale ale acestuia.
3. În cazul apariţiei în instituţie a problemelor aferente activităţii de bază, a
salarizării, vor fi modificaţi coeficienţii de multiplicare personalului de conducere şi
suplimentele stabilite la salariu vor fi reevaluate sau anulate.
4. Se abrogă decizia Consiliului raional nr.1/10.9. din 26.02.2015 „Cu privire la
stabilirea coeficientului de multiplicare şi a sporurilor pentru complexitatea şi intensitatea
muncii la salariile de funcţie ale personalului administrativ a ÎMSP „Centrul de Sănătate
autonom Zgurița” pe anul 2015”.
5. Prezenta decizie este valabilă pe parcursul anului 2016.
Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect
DECIZIE NR. 1/6.14
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Cu privire la coeficientul de multiplicare şi a sporurilor pentru
complexitatea şi intensitatea muncii la salariile de funcţie ale personalului
administrativ a ÎMSP «Centrul de Sănătate autonom or.Drochia
“Anatolie Manziuc” pe anul 2016.
Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1593 din 29.12.2003 cu
privire la aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare
publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală cu modificările ulterioare,
art.art. 43, 46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul
raional Drochia DECIDE:
1. Se acceptă coeficienţii de multiplicare a salariului pentru personalul de conducere a Instituţiei
Medico-Sanitare Publice «Centrul de Sănătate autonom or.Drochia „Anatolie Manziuc”» pentru anul
2016, după cum urmează:

Volumul surselor financiare acumulate
anual (mii. lei)

Salariul de
funcţie al șefului
în cuantumul
multiplu al
salariului tarifar
pentru categoria I
de calificare

Salariul de
funcţie al șefuluiadjunct pe probleme
medicale în
cuantumul multiplu
al salariului tarifar
pentru categoria I de
calificare

Salariul de
funcţie al
contabilului-şef în
cuantumul multiplu al
salariului tarifar
pentru categoria I de
calificare

De la 10 pînă la 20
5,25
4,75
4,00
Contractul de acordare a asistenţei
medicale de prestare a serviciilor medicale
în cadrul asigurărilor de asistenţă medicală
nr.05-08/____, în sumă totală de_____
lei.
2. Se acceptă, spor la salariu de funcţie, persoanelor de conducere, pentru complexitatea
şi intensitatea muncii în mărime de 50 %, ţinîndu-se cont de îndeplinirea indicilor economicofinanciari şi a calităţilor profesionale ale personalului de conducere.
3. În cazul apariţiei în instituţie a problemelor aferente activităţii de bază, a salarizării, vor
fi modificaţi coeficienţii de multiplicare personalului de conducere şi suplimentele stabilite la salariu
vor fi reevaluate sau anulate.
4. Se abrogă decizia Consiliului raional nr.1/10.2 din 26.02.2015 „Cu privire la coeficientul de
multiplicare şi a sporurilor pentru complexitatea şi intensitatea muncii la salariile de funcţie ale
personalului administrativ a ÎMSP «Centrul de Sănătate autonom or.Drochia “Anatolie Manziuc” pe
anul 2015”.
5. Prezenta decizie este valabilă pe parcursul anului 2016
.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚĂ

Anexă
la decizia Consiliului raional
nr.1/6.1 din 04 februarie 2016
LISTA
medicilor IMSP ”Spitalul raional Drochia „Nicolae Testemițanu”
cărora li se acceptă activitatea prin cumul

Nr.
d/o

Numele, prenumele

Funcția de bază

Funcția ocupată prin cumul
mai mare de 1,5 salariu

Secția traumatologie
1.

Trofimciuc Ilie

1.

Cebotariu Vasile

2.

Rusu Nicolae

3.

Leșenco Alexandru

Medic traumatolog-optoped, șef secție
1 unitate
Secția internare
Medic-ftiziatru, șef cabinet 1 unitate,
secția consultativă
Medic internist - șef secție, pe 1
unitate, secția internare
Medic anesteziolog-reanimatolog șef secție, pe 1 unitate, secția ATI

Numărul de funcții pe
statate
Medici traumatologi - 5
funcții

Numărul funcțiilor
vacanate
2 funcții

Medici de gardă - 4 funcții

4 funcții

Medic traumatolog-ortoped 0,75 salariu
Medic de gardă pe 0,75
salariu, secția internare
Medic de gardă pe 0,75
salariu, secția internare
Medic de gardă pe 0,25
salariu, secția internare

Proiect
DECIZIE NR. 1/7
Din 04 februarie 2016

or. Drochia

Privind modificările şi completările ce se operează în
unele decizii ale Consiliului raional.
În temeiul prevederilor art.art. 6, 8 alin.(4), pct.3 din Legea nr.397-XV din
16.10.2003, privind finanţele publice locale, 59, 60, 61, 63 din Legea nr.317–XV din
18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale, art.43, art. 46, din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Consiliul raional Drochia
DECIDE:
Articolul I. Decizia Consiliului raional nr.10/15 din 17 decembrie 2015 „Privind
acordul Consiliului raional Drochia referitor la deschiderea Colegiului Universității de
Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” pe teritoriul fostului gimnaziuinternat de tip sanatorial din or. Drochia” se abrogă și se expune într-o redacție nouă, după
cum urmează:
1. Se ia act de demersul administrației Universității de studii politice și economice
europene ”Constantin Stere” și Î.M. Didact Vega, reprezentant al PASCO, Poly Vision,
SUA; TTS Group, Marea Britanie; Piti Clic, Ascendia, România (se anexează).
2. Se acceptă fondarea Colegiului de Studii integrate din or.Drochia al asociațiilor
Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” și Î.M. „Didact
Vega” SRL și crearea Centrului de Excelență pentru Educație Modernă (CEEM Drochia)
pe teritoriul fostului gimnaziu-internat de tip sanatorial din or.Drochia.
3. Se acceptă transmiterea în uzufruct asociațiilor Universității de Studii Politice și
Economice Europene „Constantin Stere” și Î.M. „Didact Vega” SRL a bunului imobil
(fostului gimnaziu-internat de tip sanatorial), cu numărul cadastral 3601103408, pentru
fondarea Colegiului de Studii integrate din or.Drochia și crearea Centrului de Excelență
pentru Educație Modernă (CEEM Drochia) pe o perioadă de 30 ani.
4. Președintele raionului Drochia dl Vasile Grădinaru, în calitate de nud proprietar,
asigură încheierea contractului de uzufruct cu asociații Universității de Studii Politice și
Economice Europene „Constantin Stere” și Î.M. „Didact Vega” SRL, în calitate de
uzufructuari, și a actului de predare-primire în posesie și folosință a patrimoniului.
5. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării și se aduce la cunoștința părților
interesate.
Articolul 2. În decizia Consiliului raional nr.1/11 din 21 februarie 2014 „Cu privire
la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul
traficului” pe drumurile publice ale raionului Drochia” sintagma „Andrei Marian,
președintele raionului” se substituie prin sintagma „Vasile Grădinaru, președintele
raionului”.
Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect
DECIZIE NR. 1/8
Din 04 februarie 2016

or. Drochia

Cu privire la executarea deciziei Consiliului raional nr.1/11
din 21 februarie 2014 „Cu privire la implementarea Sistemului
automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”
pe drumurile publice ale raionului Drochia”.
Audiind și examinînd nota informativă prezentată de Vasile Grădinaru,
președintele raionului, ținînd cont de prevederile pct.5 din decizia Consiliului
raional nr.1/11 din 21 februarie 2014 „Cu privire la implementarea Sistemului
automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” pe
drumurile publice ale raionului Drochia”, în temeiul art.43, 46 din Legea nr.436XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare,
Consiliul raional Drochia DECIDE:
1. Se ia act de informația prezentată de Vasile Grădinaru, președintele raionului,
privind executarea deciziei Consiliului raional nr.1/11 din 21 februarie 2014 „Cu
privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei
rutiere „Controlul traficului” pe drumurile publice ale raionului Drochia”.
2. Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării și se publică pe site-ul
Consiliului raional Drochia.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect
DECIZIE NR. 1/9
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Privind casarea unor bunuri proprietate publică.
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.50
din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate,
raportate la mijloacele fixe, Regulamentului Ministerului Finanţelor “Privind
trecerea la pierderi a maşinilor, utilajelor, mijloacelor de transport şi altor bunuri
uzate, raportate la mijloacele fixe” nr.03/6-26/219 din 19.08.1996, în temeiul art.4
alin. (2) din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea
administrativă, art. 43, 46, 77 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Consiliul raional Drochia
DECIDE:
1. Se acceptă casarea unor bunuri uzate, proprietate publică a IMSP „Spitalul
raional Drochia „Nicolae Testemițanu”, obținute în urma demontării geamurilor, și
anume: lemn - 18,5 m3, 1300 m2 sticlă.
2. Trecerea la pierderi a materialelor menționate se va efectua în conformitate
cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la
mijloacele fixe, menționate în clauza de emitere a decizie.
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data semnării și se comunică părților
interesate.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

Proiect

DECIZIE NR.1/10
Din 04 februarie 2016

or.Drochia

Cu privire la transmiterea în comodat a unui spațiu,
proprietate publică a Consiliului raional.
Examinînd demersul Direcției învățămînt, tineret și sport, nr.22
din
26.01.2016, în temeiul art.8 alin (4) din Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 „Cu
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale”, art. 9 din Legea
nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice,
art.875 din Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002, art.art. 43,
46, 77 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul raional Drochia DECIDE:
1. Se acceptă transmiterea în comodat Direcției învățămînt, tineret și sport
(școala sportivă Drochia), pentru activitatea ramurii de sport caiac-canoie, subsolul
Casei de cultură centrale, amplasat în or.Drochia, str.31 August, nr.2, pe un
termen de 20 ani.
2. Secția cultură a Consiliului raional (Petru Ababei) în calitate de comodant,
asigură încheierea contractului de comodat cu Direcția învățămînt, tineret și sport
(Ion Recean) și a actului de predare-primire în folosință a proprietății publice.
3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică, prin plasarea pe site-ul oficial
al Consiliului raional și se comunică părților interesate.

Avizează:
Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

