REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 4/8
din 03 noiembrie 2016
Cu privire la modificarea unor decizii
ale Consiliului raional Edineț
În baza demersului IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț” nr.317 din 21.09.2016 și în
temeiul art.43 (1) q) al Legii Republicii Moldova nr.436-XXI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.837 din 06 iulie
2016 privind aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medicosanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, Ordinului
Ministrului Sănătății nr.591 din 11.07.2016 ”Cu privire la implementarea Regulamentului de
salarizare a angajaților din instituțiile medico-sanitare publice în sistemul asigurării
obligatorii de asistență medicală”, art.16 3) al Regulamentului Instituţiei medico-sanitare
publice “Centrul de Sănătate Edineţ” aprobat prin decizia Consiliului raional Edineţ nr.
42/21 din 29 octombrie 2014, avizului pozitiv al comisiei consultative, Consiliul raional
Edineţ DECIDE:
1. Se modifică decizia Consiliului raional Edineț nr.3/29 din 18.08.2016 ”Cu privire la
aprobarea statelor de personal ale IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț” pentru anul
2016” precum urmează:
 în anexa nr.1, capitolul personalul de conducere se completează cu o poziție nouă:
șef-adjunct pe management de infrastructură auxiliară 1,0 unitate cu salariul de
funcție 7000 lei (începînd cu 01 noiembrie 2016)”;
 la capitolul ”Alte categorii de personal administrativ și gospodăresc”, poziția a treia
sintagma ”specialist protecția civilă” se exclude (începînd cu 01 noiembrie 2016)”.
2. Se modifică decizia Consiliului raional Edineț nr.3/30 ”Cu privire la stabilirea
salariului de funcție al personalului de conducere al IMSP ”Centrul de Sănătate
Edineț” pentru anul 2016” precum urmează:
 se completează pct. 1 după alineatul doi cu un alineat nou: ”șefului-adjunct pe
management de infrastructură auxiliară” – salariul lunar de funcție, conform anexei
3 la Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare
publice în mărime de 7000 lei şi suplimente la salariu pentru performanţe
profesionale individuale în muncă în mărime de 50% din salariul de funcţie.”
3. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa prin transmiterea copiei:
 Președintelui raionului,
 IMSP „Centrul de Sănătate Edineţ”,
 Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat.
Total consilieri: 33
Prezenți: 24
Au votat: pro - 21; împotrivă - 0; s-au abținut - 0;
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional Edineţ

Ion SAMSON

Șef IMSP”Centrul de Sănătate Edineț”

Oleg GUȚAN

Serviciul juridic

Natalia TIMOTIN
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