
                                                                                                                                                                         

Proiect 

 CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

 DECIZIE 

  

Nr._____                                                                                                        din ___________2021 

     

Cu privire la reorganizarea IMSP “Centrul de Sănătate Ungheni”  

(persoană juridică absorbantă) prin fuziunea (absorbţia)  

IMSP „Centrul de Sănătate Năpădeni” (persoană juridică absorbită) 

 
   În temeiul art. 204, art. 205 alin. 2), art.art. 206-207, art. 208 alin.alin. 3-4) din Codul civil al Republicii Moldova;  
art. 43 alin. 2) Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28 12. 2006;  

în baza art. 4) alin. 5) al Legii Ocrotirii Sănătății Nr.411 din 28.03.1995; 

Regulamentului de organizare și funcționare al IMSP „Centrul de Sănătate Năpădeni” aprobat prin Decizia Consiliului 
raional Ungheni Nr.5/18 din 24.10.2017; 
având în vedere scrisorile Ministerului Sănătăţii  Muncii şi  Protecţiei Sociale al Republicii Moldova Nr. 06/7176 din 
21.12.2020 , Nr. 06/724 din 10.02.2021; 

nota informativă prezentată de dna Tatiana Lazar, vicepreședintele raionului; 
în scopul eficientizării managementului  centrelor de sănătate autonome din raion, asigurării de către acestea a accesului 

populației  la prestarea serviciilor medicale de calitate, îmbunătățirii bazei tehnico – materiale a instituțiilor medicale, 

distribuirii echitabile a serviciilor de asistență medicală primară, asigurarii monitorizării eficiente a activității lucrătorilor 

medicali,  realizării uniforme a politicii statului în domeniul ocrotirii sanatății populației, asigurării cu cadre medicale, 

îndeosebi cu studii superioare, în localitățile rurale, , îmbunătățirii  lucrului de profilaxie și reducere a morbidității în 

rîndul populației, combaterii maladiilor contagioase, 
 

Consiliul raional Ungheni, 

 

D E C I D E: 

 

1. Se ia act de nota informativă prezentată de dna Tatiana Lazar, vicepreședintele raionului. 

2. Se reorganizează IMSP “Centrul de Sănătate Ungheni” (persoană juridică absorbantă) prin 

fuziunea (absorbţia) IMSP „Centrul de Sănătate Năpădeni” (persoană juridică absorbită).  

3. Succesor de drepturi şi obligaţii ale IMSP „Centrul de Sănătate Năpădeni” devine IMSP 

“Centrul de Sănătate Ungheni” în conformitate cu actul de transmitere.             

3. Patrimoniul IMSP „Centrul de Sănătate Năpădeni” va fi transmis IMSP “Centrul de Sănătate 

Ungheni”, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului Nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică. 

4. Disponibilizarea personalului în urma reorganizării IMSP “Centrul de Sănătate Ungheni” şi 

IMSP „Centrul de Sănătate Năpădeni” se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în 

vigoare în cazul imposibilităţii transferului acestuia.                                                                              

5. Cheltuielile ce ţin de reorganizarea instituţiilor medico-sanitare publice menţionate în pct. 1 

din prezenta decizie vor fi din contul veniturilor proprii.                                                                                

6. Se pune în sarcina dnei Scurtu Lilia, şef IMSP “Centrul de Sănătate Ungheni”, întreprinderea 

acţiunilor necesare pentru buna desfăşurare a procesului de reorganizare în conformitate cu 

prevederile prezentei decizii.                                                                                                                     

7. Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţă Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al 

Republicii Moldova.                                                                                                                                      

8. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Tatiana Lazar, vicepreședintele 

raionului. 

Preşedintele şedinţei                              ______________________ 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului raional                                                  Rodica LIȚCAN   

  

Şef Serviciu juridic şi resurse umane                                       Irina TOADER 


