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Stimate domnule Pre;edinte,

serviciul Resuгse umапе din cadrul Aparafului preýedintelui Raionului, rоаgё sй
fie inclus proiectul deciziei in ordinea de zi а Eedin{ei consiliului Raional sоrоса:

,,Cu privire la incetarea rароrtчrilоr de muпсй а qefului Instituliei Medico-
sanitare publice centrul de sбnйtate Nimereuca"

Cu respect,

CarauE Luiza,
ýef iпtеrimаr al Serviciului Resurse

Umane

Dlui Rusnac Veaceslav,
Pregedinte al Raionului Sогоса

/й*}



Proiect

,,Сu privire la incetarea raporturilor de muпсi а qefului
Instituliei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sйndtate Nimereuca"

Consiliul Raional Soroca intrunit iп qedin!й ordinarй din data de 22 apilie 2021,
Ачбпd in vedere:

- Ехрuпеrеа de motive din Nota informativd la proiecful de decizie ,,Cu privire la incetarea
raporturilor de muпсб а gefirlui Instituliei Medico-Sanitare Publice Centrul de SйnЁtate
Nimereuca" prezentat de Serviciul Resurse Umane пr.20-р din 19.04.202|;

- Raportul de expertizd juridicd al Serviciului Asisten!й JuridicЁ nr. din _,2О20;- Avizul Comisiei de specialitate pentru intrebiгi juridice qi administra}ie publicё.
- Certificat medical constatator al decesului а dlui Gonla Veaceslav, пr.621diп 19.04.2021

nT..40707514;
in temeiul:

- аrt.4З alin.(2) al Legii nr.436/2006 privind administrфia publicй locali, cu mоdifiсЁгilе gi
completdrile ulterioare,

- жt.82 lit.a) al Codului Muncii al Republicii Moldova ш.154/2003, cu modificdrile qi

соmрlейrilе ulterioare.

DECIDE:

1. Se inceteazй rароrПrrilе de muпсi сч dl GопJа Veaceslav, gef al Instituliei Medico-Sanitare
publice centrul de siniиte Nimеrечсц in circumstanle се nu depind de voin}a рЁ4ilоr, in
legбturД cu decesul, la data de 19 арriliе 2021.

1.1 Se declari vасапй funclia de сопdчсеrе de gef al Instituliei Medico-Sanitare Publice
centrul de sindtate Nimereuca.

2. prezenta decizie se aduce la cunoýtinla рчыiсй рriп publicaTea in Registrul de stat а
Actelor Locale 9i se comunicё рriп transmiterea copiei:

- Preqedintelui raionului Soroca;
- Vicepre;edinjilor raionului Sоrоса;
- Secretarului ConsiliuluiRaional Sоrоса;
- Serviciului Asisten!й Jmidicб;
_ ServiciuIui Resurse Umane;
- IMSP Centrul de Sindtate са.

l/
и,Elaborat:

Сооrdопаt:

Luiza, qef interimar al Serviciului Resurse Umane

Rusnac Veaceslav, Preqedinte al rаiопulчi Soroca

Воrdiапч Alla, vicepreqedinte al raionului Soroca

zabrian stela, secretarul consiliului raional sorocaAvizat:



consiliul Raional sоrоса
Aparatul Preqedintelui Raionului Sоrоса

sеrчiсiчl Resurse umапе

Nr.20-p din 19 aprilie 2021

Nota informativi la proiecful de decizie
,,Cu privire la incetarea raportrrrilor de mчпсЁ а qefului lnstitutiei Medico-Sanitare Publice Centrul

de Sбпйtаtе Nimеrечса"

Proiecful de decizie ,,Cu privire la iпсеtаrеа raporturilor de mчпсй а qefului Instituliei
Medico-sanitaTe publice centrul de sinitate Nimereuca" а fost elaborat de cйtre serviciul
Resurse Umane din cadrul Aparatului Preqedintelui Raionului Soroca.

Ь circumstantele саrе s-au сrеаt, avand la ЬаzД Certifrcat medical constatator al decesului

а dlui Gonla Veaceslav, пr.б2ldiп 19,04.2021 пт.А0707514 а dlui Gonta Veaceslav, ex-qef al

Institu}iei Medico-SaniИre Publice Centrul de SйпЁtаtе Nimereuca, contractul individual de

mчпсi пr.162 din 11 iunie 2019, inceteazй in circumstanle се nu depind de voinla pd(ilor,

fondatorul (angajatorul) este in drept legal si inilieze proiectul dat.

LuAnd iп consideralie cele men{ionate mai sus qi in conformitate cu prevederile legale:

- art.82 lit.a) din Codul Muncii al Republicii Moldova ш.154/.2003: ,,deces al salariatului,

declarare а acestuia decedat sau dispйrut Jdrd urmd рriп hotdrdre а iпstап|еi de judecatd", se

рrорuпе spre examinare qi арrоЬаrе proiecful dat.

Acest аrgчmепt а servit са bazd pentru iпiliеrеа acestui pToiect de decizie.

Proiectul dat este рrорчs spTe examinare qi avizare comisiilor de specialitate, apoi inaintat la
qedinla Consiliului Raional.

Ь scopul respectirii prevederilor Legii пr.2З912008 privind transparen(a in procesul
decizional proiectul de decizie dat а fost plasat ре pagina web а Consiliului Raional Soroca
www.soroca.md.

Reieqind din cele expuse mai sus, рrорчп sрrе арrоЬаrе proiectul de decizie ,,Cu privire la
iпсеtаrеа raporturilor de mчпсй а qefului Instituliei Medico-Sanitare Publice Сепtrчl de Sinбtate

Carauq Luiza,

Nimеrечса".

ýef interimar al Seгviciului Resurse Umane
/д**ц_


