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Proiect

DECIZIE nr. 4/___
din 26 iulie 2018

„Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale
personalul de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice
a căror fondator este Consiliul raional”
Examinând demersurile înaintate de către conducătorii Instituțiilor Medico –
Sanitare Publice (în continuare IMSP), în scopul motivării financiare a personalului
de conducere din IMSP a căror fondator este Consiliul raional, ținând cont de
prevederile art. art. 25, 26 și 30 al Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din
instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de
asistenţă medicală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016, având
avizul pozitiv al Comisiei consultative pentru probleme sociale, în temeiul art. art. 43
al. (2), 46 al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006
Consiliul raional,
DECIDE:
1. Se aprobă premierea personalului de conducere din cadrul IMSP din raion,
cu ocazia marcării sărbătorii profesionale Ziua lucrătorului medical și a farmacistului,
(ținând cont de faptul că salariații din cadrul instituției respective au fost premiați),
după cum urmează:
- personalului de conducere din cadrul IMSP CS Telenești - în mărime de 300
lei;
- d-nei Antonevici Nina - șef al IMSP CS Brînzenii Noi – 300 lei;
- d-lui Ombun Ion - șef IMSP CS Chiștelnița – 300 lei;
- d-lui Porcescu Nicolae, șef al IMSP CS Sărătenii Vechi - în cuantum de un
salariu de funcție;
- d-nei Cimpoi Elena, director al IM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”în cuantum de un salariu de funcție;
- d-nei Bîlici Varvara, șef al IMSP CS Mîndrești - în cuantum de un salariu de
funcție;
- d-lui Cristea Anatol - șef al IMSP CS Căzănești - în cuantum de un salariu de
funcție.
1,1. Se aprobă premierea personalului de conducere (doamne) din cadrul
IMSP CS Telenești - în mărime de 500 lei cu ocazia marcării sărbătorii nelucrătoare
”Ziua Internațională a femeii” 8 martie.

2. Sursele financiare pentru achitarea suplimentelor salariale prevăzute la
punctul 1, se vor achita din contul și în limita fondului de salarizare a instituțiilor
medicale vizate.
3. Executarea prevederilor deciziei date se pune în seama Contabililor-șefi din
cadrul instituțiilor vizate, conform atribuțiilor de funcție.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama Preşedintelui
Comisiei consultative pentru probleme sociale a Consiliului raional.
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 .
Președintele ședinței
Secretarul Consiliului raional
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