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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINET
din

DECIZIE

пr._

20l
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Cu pTivire la incetarea contractului individual
de muпсй cu dl Anatolie GUIU, director IMSP
,,Spitalul raional Edine!" 9i numirea ре termen
determinat а directorului IMSP ,.Spitalul raional Edine!"

iп temeiul аrt.13 Ь) с) al Regulamentului de organizare si funclionare al Instituliei MedicoSanitare Publice,,Spitalul raional Edinet", aprobat prin decizia Consiliului raional Edine1 пr.7l|7
din 19.|2.2017, 1inbnd cont de decizia Consiliului rаiопаl пr,2514 diп24.07.2013 cu privire la
moditrcarea contractului individual de muпсй cu dl Gulu Anatolie, аfi. 68(2) Codul Muncii al
Republicii Moldova gi avAnd in чеdеrе acordul scris (sau verbal) al dlui Gulu Anatolie, Consiliul
raional DECIDE:

1.

2.

з,
4,
5.

inceteazЙ la 24 iulie 2018 actiunea Contractului individual de muпсё cu dl Gulu
дпаtоliе in tunclia de director al Instituliei medico-sanitare publice ,,spitalul raional
Edine!".
Se dесlаrб vacanta func{ia de director al Instituliei medico-sanitare publice ,,Spitalul
raional Edine!", incepAnd cu 25 iulie 20l8.
Se angajeazй dl Gulu Anatolie in funclie de dirесtоr al Instituliei medico-sanitare
termen determinat, incepAnd
рuЬliсЪ ,,Spitulul raional Edine!", in baza de contract, ре
Ьu 25 iulie 2018 рАпй la арrесiеrеа invingйtorului concursului organizat de Ministerul
Sanatatii, Muncii ;i Protecliei Sociale.
Se autorizeazй pre9edintele rаiопului dl Iurii Garas cu dreptul de а semna in numele
Consiliului raional асоrdul adilional la contractul individual de muпсй cu dl Gulu
дпаtоliе. in сопГоrmitаtе cu prevederile deciziei prezente Ei legislaliei in vigoare.
Prezenta decizie se aduce la cunoqtin{й prin transmiterea copiei:
- Ministerul Sйпбtйlii. Muncii qi Protec{iei Sociale,
- CampanieiNa}iorrale de Asigurйri in Medicinё,
- Presedinteluiгaionului,
- Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat,
- Dlui Gulu Anatolie.
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