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    DECIZIE nr. 5/4                                     
                                                                                                                                                            

din 25 august  2017 

 

„Privitor la modificarea și completarea deciziei nr. 1/6 

din 07.04.2017 ,,Cu privire la susţinerea financiară a tinerilor 

specialişti angajaţi în unele instituţii publice din raion, pentru anul 2017” 

 

  

Examinând demersul IMSP Spitalul raional Telenești, precum și demersul IMSP CS 

Mîndrești și Telenești, privind stimularea financiară a tinerilor specialişti noi angajați în 

instituţiile medicale menționate, în conformitate cu art. 59, 60 al Legii nr. 317 din 

18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale, având în vedere avizul pozitiv al Comisiilor consultative pe 

probleme de economie, buget şi finanţe, în temeiul art. 43 al. (1) lit.”b”, 46 al. (1) a Legii 

privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional, 

 

DECIDE: 

 

1. Se modifică și se completează decizia nr. 1/6 ,,Cu privire la susţinerea financiară a 

tinerilor specialişti angajaţi în unele instituţii publice din raion pentru anul 2017” din 

07.04.2017, după cum urmează: 

a) La pct. 1 sintagma ”în mărime totală de 87400,0 lei, ” se substituie cu sintagma ”în 

mărime totală de 106490,0 lei,”, iar la pct. 1.2. sintagma ” Domeniul medicină: 

48300 lei” se substituie cu sintagma ” Domeniul medicină: 67390,0 lei” 

b) Se completează anexa  nr. 2 cu pozițiile 13 - 20, care vor avea următorul conținut:   

  
13. Roșca Elena Superioare IMSP CS Mîndrești, 

OMF Ghiliceni 

Ordinul nr. 9 din 12.06.2017  

 
14 Melnicescu 

Feodora 

Asistent 

medical , 

2014 

IMSP Spitalul raional, 

Asistent medical       

secţia chirurgie 

Nr 20-c 

12.05.2017 

Certificat Nr 672 

din 25.04.2017 

 

15 Vieru Carolina Asistent 

medical , 

2014 

IMSP Spitalul raional, 

Asistent medical       

secţia boli infecţioase 

Nr 27-c 

07.06.2017 

Certificat Nr 612 

din 30.05.2017 

 

16 Ghercavi Diana Medic 

internist, 

2017 

IMSP Spitalul raional, 

Medic cardiolog 

Secţia consultativă 

Nr 32-c §1 

01.08.2017 

Certificat Nr 20-

MCH/17 din 

19.07.2017 
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17 Chiriac 

Alexandru 

Medic 

chirurg, 

2017 

IMSP Spitalul raional, 

Medic chirurg  

Secţia chirurgie 

Nr 32-c §2 

01.08.2017 

Certificat Nr 13-

MIN/17 din 

11.07.2017 

 

18 Galuşca 

Valentina 

Medic  ATI, 

2017 

IMSP Spitalul raional, 

Medic ATI secţia 

anesteziologie şi 

reanimare 

Nr 32-c §3 

01.08.2017 

Certificat Nr 18-

MAR/17 din 

19.07.2017 

 

19 Veşca Elena Asistent 

medical 

,2017 

IMSP Spitalul raional, 

Asistent medical 

Secţia chirurgie 

Nr 38-c  

15.08.2017 

Certificat Nr 768 

din 24.07.2017 

 

20 Golban Mariana Superioare, 

Medic de 

familie 

OMF 

Verejeni 

IMSP CS Telenești 01.08.17 Certificat nr, 

14/MFA/17 din 

11.07.17 

 

 

      2.  Mijloacele financiare suplinite la sumele anterior aprobate prin  decizia nr. 1/6 ,,Cu 

privire la susţinerea financiară a tinerilor specialişti angajaţi în unele instituţii publice din 

raion pentru anul 2017”, în proporție de 19090,0 lei, vor fi alocate din soldul disponibil al 

Consiliului raional.  

3. Îndeplinirea prezentei decizii se pune în seama contabilului şef din cadrul 

Aparatului Preşedintelui raionului. 

4. Exercitarea controlului asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama 

Preşedintelui raionului. 

5. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră în 

vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional www.telenesti.md şi/sau  

site-ul  www.actelocale.md . 

 

       Preşedintele şedinţei                                                               Alexandru Zară 

  

Secretarul Consiliului Raional                                                       Sergiu Lazăr 
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