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DECIZIE nr.  4/19 
 

din  26 iulie 2018 

 

„Cu privire la interimatul funcției de director  

        al IMSP Spitalul Raional Telenești” 

 

 Ținând cont de prevederile Deciziei nr. 2/8 „Cu privire la numirea Dlui 

Bivol Alexei în funcția de Director al IMSP Spitalul raional Telenești”, în 

conformitate cu prevederile pct. 6,14, din Hotărârea Guvernului nr. 1016 din 

01.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază 

de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi a Contractului-

tip de management al instituţie, art. 83 din Codul Muncii, Decizia Consiliului 

raional nr.3/10 din 25 mai  2017„Cu privire la avizarea Regulamentului de 

activitate al IMSP Spitalul raional Telenești și aprobarea Consiliul Administrativ 

al Instituţiei”, ținând cont de avizul pozitiv al comisiei consultative de specialitate 

pentru  probleme sociale, în temeiul prevederilor art. 43 (1), lit. „n” și art. 46 al 

Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliul 

raional, 

 
D E C I D E: 

1.  Se ia act de informația Președintelui raionului D-na Diana Manoli cu 

referire la expirarea termenului Contractului individual de muncă (la data de 

06.06.2018) în cazul D-lui Bivol Alexei pentru exercitarea  funcției de director al 

IMSP Spitalul raional Telenești și respectiv vacanța funcției de director al IMSP 

Spitalul Raional Telenești. 

 

2. Se eliberează D-nul Bivol Alexei din funcția de director al IMSP Spitalul 

Raional Telenești urmare a expirării termenului Contractului individual de muncă 

pe  perioadă determinată nr. 91/2013. 

 

  3. Se desemnează D-nul Bivol Alexei în calitate de director –interimar al IMSP 

Spitalul Raional Telenești, până la numirea unui nou director conform prevederilor 

actelor normative în vigoare. 

 

 4. Secretarul Consiliului raional D-nul Sergiu Lazăr, va informa Ministerul 

Sănătății Muncii și Protecției Sociale despre vacanța funcției de director al IMSP 

Spitalul Raional Telenești, pentru organizarea concursului la funcția vacantă, 

conform prevederilor actelor normative în vigoare. 

http://www.telenesti.md/
mailto:consiliul@telenesti.md
mailto:posta@telenesti.md


 

   5. Se deleagă Președintele raionului D-na Diana Manoli în calitate de 

reprezentant al fondatorului, în cadrul Comisiei de concurs pentru ocuparea 

funcției vacante de director al IMSP Spitalul Raional Telenești, constituită prin 

Ordinul Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale. 

 

   6. Controlul asupra executării deciziei date va fi exercitat de 

Vicepreședintele raionului pentru probleme sociale d-na Ecaterina Furculiță.  

  

7. 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 . 

 

 

A luat cunoștință cu prevederile prezentei decizii d-l Alexei Bivol 

 

Data                                              Semnătura 

 

 

 

      Preşedintele  şedinţei                                             Tudor Roșca 

 

      Secretarul  Consiliului  Raional                              Sergiu Lazăr 
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