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DECIZIE nr. 2/8 

din 16 mai 2019        

  

„Cu privire  la modificarea Deciziei  nr. 3/10 din 25.05.2017 

,, Cu privire la avizarea Regulamentului de activitate al  

IMSP Spitalul raional Telenești și probarea Consiliul Administrativ al 

Instituţiei” și a Deciziei nr. 1/4 din 21 martie 2019 „Cu privire la alocarea unor 

mijloace financiare din componenta raională pentru educație” 

 

 

 

Examinând demersul IMSP Spitalul raional Telenești, nr. 157 din 

22.04.2019,cu privire la excluderea din componența Consiliului Administrativ a 

membrului Dna Rotaru Raisa în legătură cu demisia și demersul directorului IP 

Gimnaziul Sărătenii Vechi cu referire la modificarea formei de utilizare a 

mijloacelor financiare alocate la ultima ședință a Consiliului raional,ținând cont de 

prevederile art. 62 alin (1,2)  al Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele 

normative,având avizul pozitiv al comisiei consultative de specialitate pentru 

probleme sociale, în temeiul art. 43 al. (1) lit. „b” şi al Legii nr.436-XVI din 

28.12.2006 privind administrația publică local, Consiliul raional Teleneşti, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă modificareapct.3 dinanexa nr. 2 privind Componența nominală a 

Consiliul administrativ al IMSP Spitalul raional Telenești ” aprobat prinDecizia nr. 

3/10 din 25.05.2017,,Cu privire la avizarea Regulamentului de activitateal IMSP 

Spitalul raional Telenești și probarea Consiliul Administrativ al Instituţiei”, după 

cum urmează: 

- sintagma:„Rotari Raisa – Șef Secție Maternitate”, se substituie cu 

sintagma: „Munteanu Aurelia – medic neurolog Secția Boli Interne”. 

 

2. Se aprobă modificarea  anexei nr. 1la Decizianr. 1/4 din 21 martie 2019 „Cu 

privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raională pentru 

educație”, după cum urmează: 

- Sintagma: ”200,0 mii lei pentru construcția blocului sanitar in gimnaziul ” V. 

Anestiade” din s. Sărătenii Vechi”, se substituiecu sintagma: ”200,0 mii lei 

pentru construcția blocului sanitar în gimnaziul ” V. Anestiade”, din s. 

Sărătenii Vechi, care vor fi valorificați după cum urmează: 

a) 123089 lei pentru achitarea salariilor muncitorilor angajați în baza 

contractelor de prestări servicii la construcția blocului sanitar; 

b) 76911 lei pentru procurarea materialelor de construcție necesare la 

edificarea blocului sanitar ” 
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 3. Executarea prezentei decizii se pune în seama directoruluiIMSP Spitalul 

raional Telenești și directorului IP Gimnaziul ” V. Anestiade” din s. Sărătenii Vechi, 

în parteconform atribuțiilor de serviciu.  

 

 4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama 

Vicepreşedintelui raionului pe probleme sociale. 

 

5. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se 

publică pe site-ul www.telenesti.md,  inclusiv în buletinul informativ ”Monitorul de 

Telenești” şi intră în vigoare la data includerii în Registru de stat al actelor locale. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                            Ion Țurcanu 

 

Secretarul Consiliului raional                            Sergiu Lazăr 
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