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                                                          Proiect 

 DECIZIE nr. 5/___ 
din  18 octombrie 2018                                                                                                             

 

„ Cu privire la demisia d-nei Aliona Nastas și asigurarea interimatului funcției  

        de șef  a IMSP Centrul de Sănătate Telenești”  
 

 

Examinând cererea dnei Nastas Aliona cu privire la eliberarea din funcția de 

șef al IMSP Centrul de Sănătate Telenești, în conformitate cu art.85, art. 81 din 

Codul Muncii al R. Moldova, decizia nr. 1/8 din 14.03.2018 cu privire la aprobarea 

Regulamentului despre organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea 

funcției de director al IMSP CS , față de care Consiliul raional exercită calitatea de 

fondator, Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor 

personale, art. 4 al. (2
1) 

al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, în 

temeiul art. art. 43 al. (1) lit (n), 46 al. (1) al Legii nr 436 –XVI din 28 decembrie 

2006 privind Administraţia Publică Locală, Consiliul raional,  

 

Decide: 

1. Se ia act de cererea de demisie a dnei Nastas Aliona din funcția de șef al 

IMSP Centrul de Sănătate Telenești (se anexează). 

 

2. Se acceptă demisia dnei Nastas Aliona din funcția de șef al IMSP Centrul de 

Sănătate Telenești, conform cererii depuse, începând cu data de 14.09.2018, din 

iniţiativa proprie a salariatului. 

 

3. Funcția de -șef IMSP Centrul de Sănătate Telenești se declară vacantă. 

 

4. Se numește șef interimar al IMSP CS Telenești dnul Valeriu Avricenco- șef 

adjunct al CS Telenești, începând cu data de 14.09.2018, cu achitarea salariului 

stabilit funcției de șef. 

 

5. Interimatul funcției nominalizate urmează a fi exercitat până la data 

desemnării în funcție, prin decizia Consiliului raional a șefului IMSP CS Telenești 

în baza rezultalelor concursului conform prevederilor actelor normative în vigoare. 

 

6. Se recomandă d-nei Nastas Aliona să depună declarația de venit și de interese 

personale în termen de 30 zile de la data încetării raporturilor de muncă. 
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7. Se pune în seama contabilului-șef din cadrul IMSP Centrul de Sănătate 

Telenești, achitarea deplină a drepturilor salariale. 

 

8. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama 

vicepreședintelui raionului pentru probleme sociale. 

 

9. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștință persoanelor vizate și intră în 

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

și/sau site-ul www.actelocale.md. 

 

 
  Preşedintele şedinţei                                                _____________                     

 

Secretarul Consiliului  Raional                                  Sergiu Lazăr 
 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

                   la proiectul de decizie 

„ Cu privire la demisie și asigurarea interimatului funcției 

de șef  a IMSP Centrul de Sănătate Telenești” 

 
  Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.436-XVI din 

28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 85, 81 al Codului Muncii al Republicii Moldova, art. 4 al Legii ocrotirii sănătăţii 

nr. 411-XIII din 28.03.1995 avînd drept temei cererea personală depusă de către șeful IMSP 

Centrul de sănătate Strășeni. 

La data de 06.09.2018  șeful IMSP CS Telenești, dna Nastas Aliona, a depus cerere de 

demisie. 

În acest context,  art. 43 alin. (1) lit. (n) din Legea privind administraţia publică nr.436 

din 28.12.2006  stipulează: consiliul raional  numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform 

legislaţiei în vigoare, secretarul consiliului raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor 

din subordine. Deci, similar consiliul raional  îi și eliberează din funcție. 

Art. 85 din Codul Muncii al Republicii Moldova prevede că salariatul are dreptul la 

demisie, din proprie inițiativă, anunțînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună 

înainte. După expirarea termenului, salariatul are dreptul să înceteze, iar angajatorul este obligat 

să efectuieze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului și să-i elibereze 

carnetul de muncă și alte documente legate de activitatea acestuia din unitate. Contractul 

individual de muncă poate fi desfăcut, prin acordul scris al părților, înainte de expirarea 

termenului. 

Cheltuielile necesare pentru implementarea prezentului proiect vor fi efectuate din sursele 

IMSP Centrul de sănătate Telenești, în limita mijloacelor planificate pentru anul 2018. 

 

Astfel, se propune Consiliului Raional proiectul de decizie privind acceptarea demisiei 

din funcția de șef al IMSP Telenești a dnei Nastas Aliona. 

 

Ana Podolean, 

Specialist principal Secția Administrație Publică  
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