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                                                   Proiect 

                                       

DECIZIE nr. 1/                                                                                                                                                                                                                          
din 21 ianuarie  2022                                                                                                           
 

Cu privire la examinarea repetată a Actului de constatare nr. 06/09 din 25 

ianuarie 2019 emis de inspectorul de integritate în privința d-lui 

director al Instituției Medico Sanitare Publice Spitalul Raional Telenești 

 

 
Examinând demersul Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr. 

1304/OT8-607 din 20.12.2021 cu referire la examinarea repetată a scrisorilor 

Autorității Naționale de Integritate nr. 04-09 6607 din 11.11.2021 și respectiv nr. 

04-09/5148 din 13.09.2021, ținând cont de actul de constatare al inspectorului de 

integritate nr. 06/09 din 25.01.2019, consultând opinia Inspectoratului de Stat al 

Muncii expusă în scrisoarea nr. 1249 din 27.09.2021, Oficiului Teritorial Orhei al 

Cancelariei de Stat expusă în scrisoarea nr. 1304/OT8-451 din 06.10.2021 cu 

referire la aplicarea unor norme ce vizează raporturile de muncă și a organului 

sindical din cadrul Instituției Medico - Sanitare Publice Spitalul Raional Telenești, 

expusă în scrisoarea nr. 03 din 18.01.2022, ținând cont de faptul că la solicitarea 

nr. 02-07/ 16 din 14.01.2022 părțile interesate nu au prezentat obiecții, probe și 

fapte care sunt cunoscute cu referire la procedura administrativă inițiată, altele 

decât cele nominalizate, conform prevederilor pct. 15 (2) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Instituției Medico - Sanitare Publice Spitalul Raional 

Telenești, coordonat cu Consiliul raional Telenești prin Decizia nr. 3/10 din 

25.05.2017 și aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale nr. 840 din 04.07.2018, pct. 22 lit. „b” din Contractul Individual de Muncă 

nr. 274/2018,  în conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1, lit. „z” și art. 87, alin.1 

din Codul Muncii nr. 154/2003, art. 95 alin. 3, art. 118, art. 125, alin. 1, art. 137, 

alin 1 și 2, art.139, alin. 1, din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 23, alin. 4 din 

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, având în 

vedere avizul Comisiei consultative administrație publică, în temeiul art. 20 alin. 7, 

art. 43 alin. 2, art. 47, art.46 alin 1 și art. 53 alin. 2 din Legea nr.436/2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul raional, 

D E C I D E: 

1. Se ia act de: 

1.1. Demersul Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr. 

1304/OT8-607 din 20.12.2021 

1.2. Scrisorile Autorității Naționale de Integritate nr. 04-09 6607 din 

11.11.2021 și respectiv nr. 04-09/5148 din 13.09.2021 (repetat); 

1.3.  Actul de constatare al inspectorului de integritate nr. 06/09 din 

25.01.2019 (repetat); 
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1.4. Decizia irevocabilă a Colegiului civil comercial și de contencios 

administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție din 08.09.2021 

(dosarul nr. 3ra-340/2) prin care s-a admis recursul Autorității 

Naționale de Integritate și s-a respins cererea de chemare în judecată 

depusă de către d-nul  împotriva Autorității Naționale de 

Integritate, cu privire la contestarea actului administrativ. 

 

  2. Se aprobă concedierea d-lui  din funcția de director al 

Instituției Medico - Sanitare Publice Spitalul Raional Telenești și respectiv 

încetarea contractului individual de muncă nr. 274/2018, cu titularul funcției 

nominalizate, în temeiul art. 86 alin. 1, lit. „z” din Codul Muncii nr. 154/2003, 

începând cu data de 01 februarie 2022. 

   3. Se anunță vacantă funcția de director al Instituției Medico - Sanitare 

Publice Spitalul Raional Telenești.  

  

  4. Secretarul Consiliului raional va întreprinde acțiunile ce se impun pentru 

informarea/comunicarea despre prevederile prezentei Decizii următoarelor 

entități/destinatari: 

  4.1. Ministerul Sănătății; 

  4.2. Autoritatea Națională de Integritate; 

  4.3. Dl - Directorul Instituției Medico - Sanitare Publice 

Spitalul Raional Telenești. 

  5. Controlul asupra executării deciziei date va fi exercitat de 

Vicepreședintele raionului pentru probleme sociale. 

    6. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se 

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

Telenești”, intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale și  

poate fi contestată în termen de 30 de zile din data comunicării destinatarului (D-

lui Alexei Bivol), la judecătoria Orhei,  sediul central. 

 

Cu Decizia dată a luat cunoștință  

         ______________ _______________  

               (data, semnătura)                                 

 

 
    Preşedintele şedinţei                                                                  

  

Secretarul Consiliului raional                                                  Sergiu LAZĂR 
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Articolul 16.  Dreptul discreționar al autorității publice 

(1)   Dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acesteia de a 

opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci cînd aplică o 

dispoziție legală. 

(2)   Exercitarea dreptului discreționar nu permite desfășurarea unei activități 

administrative arbitrare. 

 
Articolul 137. Dreptul discreționar 

(1) În exercitarea dreptului discreționar atribuit, autoritățile publice trebuie să 

acționeze cu bună-credință în limitele legal stabilite și cu respectarea scopului pentru 

care le-a fost atribuit dreptul. 

(2) Daca autoritatea publică poate decide discreționar și doar una din mai multe 

consecințe juridice este legală, atunci dreptul discreționar al autorității publice se 

reduce la alegerea consecinței juridice/soluției legale. 

(3) Stările de fapt identice în esență se tratează identic. O tratare neidentică a două 

stări de fapt identice se admite numai dacă există un motiv obiectiv. 

(4) Dacă într-un caz autoritatea publică și-a exercitat dreptul discreționar într-un 

anumit mod, atunci în cazuri similare ea este obligată să își exercite dreptul 

discreționar în același mod. Această regulă nu se aplică dacă autoritatea publică 

intenționează să își schimbe în viitor practica de exercitare a dreptului discreționar în 

cazuri similare. 

 

Articolul 138. Dispoziții adiționale pentru actul administrativ individual 

(1) Dispozițiile adiționale sînt reglementări care restricționează reglementarea 

principală decisă printr-un act administrativ individual. Aceste dispoziții nu pot 

contraveni scopului actului administrativ. 

(2) Un act administrativ individual care nu este emis în baza dreptului discreționar 

al autorității publice poate fi însoțit de dispoziții adiționale numai dacă legea prevede 

acest lucru sau dacă urmează să asigure îndeplinirea condițiilor legale ale actului 

administrativ. 

(3) Un act administrativ individual emis în baza dreptului discreționar al 

autorității publice poate avea dispoziții adiționale. 
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(4) Dispoziții adiționale admisibile sînt: 

a) limitarea în timp (o facilitate sau o obligație începe sau încetează într-un 

anumit moment ori este valabilă o anumită perioadă); 

b) condiționarea  (survenirea sau încetarea unei facilități sau a unei obligații 

depinde de survenirea unui eveniment viitor); 

c) obligarea (destinatarul actului administrativ individual este obligat la acțiune, 

tolerare sau inacțiune); 

d) rezerva obligării (autoritatea publică își rezervă dreptul de stabilire, modificare 

sau completare a unei obligații); 

e) rezerva revocării (autoritatea publică își rezervă dreptul de revocare a unui act 

administrativ individual). 

Dispozițiile adiționale prevăzute la lit. c) și d) se aplică doar în cazul actelor 

administrative individuale favorabile. 
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