REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 4/10
din 19 iunie 2018
Cu privire la încetarea contractului individual
de muncă cu dl Anatolie GUȚU, director IMSP
„Spitalul raional Edineț” și numirea pe termen
determinat a directorului IMSP „Spitalul raional Edineț”
În temeiul art.13 b) c) al Regulamentului de organizare si funcționare al Instituţiei
Medico–Sanitare Publice „Spitalul raional Edinet”, aprobat prin decizia Consiliului raional
Edineț nr. 7/17 din 19.12.2017, ținând cont de decizia Consiliului raional nr. 25/4 din
24.07.2013 cu privire la modificarea contractului individual de muncă cu dl Guțu Anatolie,
art. 68(2) Codul Muncii al Republicii Moldova și având în vedere acordul verbal al dlui
Guțu Anatolie, avizele comisiilor consultative pentru economie, buget, administrarea
bunurilor, juridică, numiri şi imunităţi, şi pentru probleme sociale şi asistenţă medicală,
Consiliul raional DECIDE:
1. Încetează la 24 iulie 2018 acțiunea Contractului individual de muncă cu dl Guțu
Anatolie în funcția de director al Instituției medico-sanitare publice „Spitalul
raional Edineț”.
2. Se declară vacantă funcția de director al Instituției medico-sanitare publice
„Spitalul raional Edineț”, începând cu 25 iulie 2018.
3. Se angajează dl Guțu Anatolie în funcție de director al Instituției medicosanitare publice „Spitalul raional Edineț”, în bază de contract, pe termen
determinat, începând cu 25 iulie 2018 până la aprecierea învingătorului
concursului organizat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
4. Se autorizează președintele raionului dl Iurii Garas cu dreptul de a semna în
numele Consiliului raional acordul adițional la contractul individual de muncă
cu dl Guțu Anatolie, în conformitate cu prevederile deciziei prezente și
legislației în vigoare.
5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin transmiterea copiei:
- Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,
- Campaniei Naţionale de Asigurări în Medicină,
- Președintelui raionului,
- Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat,
- Dlui Guțu Anatolie.
Total consilieri: 33;

Prezenți: 26;
Au votat: pro -26; împotrivă - 0; s-au abținut - 0.
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