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DECIZIA Nr.9/5.2 
din 15 septembrie 2022

proiect

Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului raional 
nr.7/3.1 din 15.07.20202„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

în temeiul prevederilor art. 43 (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, art.10, 118-126 Codul Administrativ nr.l 16/2018, în scopul corectării 
erorilor admise în numele /prenumele din listele angajaţilor medicali antrenaţi în monitorizarea, 
prevenirea şi/sau tratarea bolnavilor infectaţi cu COVID -  19 cărora li se acordă ajutor financiar, 
prezentate de şefii IMSP Consiliul raional

DECIDE:

1. Se modifică anexa nr. 1 „Lista angajaţilor medicali antrenaţi în monitorizarea, prevenirea şi/sau tratarea 
bolnavilor infectaţi cu COVID -  19 cărora li se acordă ajutor financiar” la Decizia Consiliului raional nr.7/3.1 din 
15 iulie 2022 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” conform anexei nr.l:

2. Prezenta Decizie se include în Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac în Judecătoria Orhei în 
termen de 30 zile de la comunicare în condiţiile codului administrativ.

3. Vicepreşedintele raionului dna. Irina Bogaciuc, comisia de specialitate în probleme administraţiei publice 
şi drept, (preşedinte dna. S.Ulanova) vor asigura controlul executării prezentei decizii

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului Raional

Coordonat:

Vizat:

.Ţurcanu -  preşedintele raionului 
.Bogaciuc -  vicepreşedintele raionului 

M.Cravcenco -  vicepreşedintele raionului

S.Caraman-secretarul Consiliului Raional 
O.Muntean -  şef, Serviciul financiar 
M.Bătrincea -  sef, Serviciul Juridic

Serghci Caraman

mailto:consiliu.orhei@or.md
http://www.or.md


Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului Raional Orhei 
№9/5.2 din 15.09.2022

Lista angajaţilor medicali antrenaţi în monitorizarea, prevenirea şi/sau tratarea bolnavilor 
infectaţi cu COVID-19 cărora li se acordă ajutor financiar

Nr. Numele/prenumele Instituţia Funcţia Suma (lei)

IMSP Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească
1.1 în rândul 34
34 SAMU Orhei Infirmier 500,00

1.2 în rândul 37
37 SAMU Orhei Infirmier 500,00

PAMU Peresecina
1.3 în rândul 1
1 PAMU Peresecina Asistent medical 1.000,00

PAMU Chiperceni
1.4 în rândul 5
5 PAMU Chiperceni Infirmier 500,00

Farmacia Socială
1.5 în rândul 2
2 Farmacia Socială farmacist 1.000,00

1.6 în rândul 3
3 Farmacia Socială farmacist 1.000,00

1.7 în rândul 4
4 Farmacia Socială Ingrij itor încăperi 300,00

Secretarul Consiliului raional Serghei Caraman



NOTĂ INFORMATIVĂ
Ia proiectul de decizie „Cu privire Ia modificarea anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului raional nr.7/3.1 din 
15.07.2022„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

1. Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Secretarul Consiliului Raional

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite
Proiectul de decizie fost elaborat în temeiul prevederilor art. 43 (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 10, 118-126 Codul Administrativ 
nr.l 16/2018, în scopul corectării erorilor admise în numele /prenumele din listele angajaţilor 
medicali antrenaţi în monitorizarea, prevenirea şi/sau tratarea bolnavilor infectaţi cu COVID -  19 
cărora li se acordă ajutor financiar, prezentate de şefii IMSP Consiliul raional

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Prin decizia nr. nr.7/3.1 din 15.07.2022 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”” s-au 

alocat 66,7 mii lei Aparatului Preşedintelui pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de acordarea ajutorului 
financiar la 132 de angajaţi medicali antrenaţi în monitorizarea, prevenirea şi/sau tratarea bolnavilor 
infectaţi cu COVID -  19.

In urma executării deciziei s-a constatat că sau comis erori în numele /prenumele din listele 
angajaţilor medicali, prezentate dc şefii IMSP

Proiectul prevede corectarea erorilor depistate modificînd anexa nr. 1 a Deciziei Consiliului 
raional nr. 7/3.1 din 15.07.2022 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

4. Fundamentarea economico financiară
Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului 

raional nr. 7/3.1 din 15.07.2022 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”” nu va necesita cheltuieli 
suplimentare.

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul deciziei se încorporează în sistemul actelor normative şi presupune modificarea anexa nr. 1 

a Deciziei Consiliului raional 7/3.1 din 15.07.2022 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului de decizie
In baza celor expuse, proiectul deciziei „Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului 

raional 7/3.1 din 15.07.2022 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” a fost avizat de preşedintele 
raionului, vicepreşedinte al raionului (responsabil de domeniile educaţie şi sănătate ), Secretarul Consiliului 
Raional, Serviciul financiarServiciul juridic.

în scopul respectării prevederilor Legiinr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenţa procesului 
decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la directoriul 
Transparenţă decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice
în temeiul art.37 din Legea nr.l00 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative proiectul 

deciziei a fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic. Structura şi conţinutul actului corespunde 
normelor de tehnică legislativă.

Reieşind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de 
specialitate şi aprobare în cadrul şedinţei Consiliului raional.

Secretarul Consiliului raional Serghei Caraman
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