Republica Moldova
Consiliul raional Dondușeni
D E C I Z I E nr. 3/17
din 2 iulie 2020

Cu privire la inițierea procedurii de fuziune (prin absorbție)
a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Sudarca
cu Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de
Sănătate Dondușeni
În temeiul art. 43 alin. 2 al Legii privind administrația publică locală nr. 436/2006, în
temeiul art. 208 alin. 3-4 din Codul Civil al Republicii Moldova aprobat prin Legea nr. 1107/2002,
în conformitate cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice, în
temeiul atr. 4 alin. 2 al Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995, în conformitate cu Hotărîrea
Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
bunurilor proprietate publică, a Regulamentului IMSP Centrul de Sănătate Sudarca, aprobat prin
Decizia Consiliului raional Dondușeni nr. 4/2 din 28.04.2018, precum și în scopul eficientizării
managementului centrelor de sănătate autonome din raion, asigurării de către acestea a accesului
populației la prestarea serviciilor medicale de calitate, asigurării cu cadre medicale calificate, avînd
în vedere avizul pozitiv al Comisiei pentru sănătate, asistență socială și protecției a familiei, de
comun acord cu Comisia juridică, numiri și imunități, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se inițiază procedura de fuziune (prin absorbție) a Instituției Medico-Sanitare Publice
”Centrul de Sănătate Sudarca” (instituție absorbită) cu Instituția Medico-Sanitară Publică
”Centrul de Sănătate Dondușeni”(instituție absorbantă).
2. Șeful IMSP CS Dondușeni, dna Adelina Celac va prezenta în termen de pînă la 2 august 2020

3.

4.
5.

pentru aprobare modificările în actele sale de constituire şi contractul de fuziune (absorbţie), care vor
stipula preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale IMSP CS Sudarca.
Se constituie comisia de transmitere-primire a activelor şi pasivelor, patrimoniului IMSP CS Sudarca
către IMSP CS Dondușeni, inclusiv a bunurilor mobile şi imobile, care va desfăşura acest proces
conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 901 din 31.12.2015. (Anexa nr.1).
Se stabileşte că IMSP CS Sudarca în urma reorganizării prin fuziune (absorbţie) îşi încetează
existenţa şi se radiază din Registrul de Stat.
Şeful IMSP CS Sudarca, dna Ina Baltă se obligă:
- să informeze în scris toţi creditorii şi să asigure publicarea în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova şi pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat a avizului privind reorganizarea
prin fuziune (absorbţie);

să înştiinţeze în scris Agenţia Servicii Publice (organul înregistrării de stat) despre reorganizare
prin fuziune (absorbţie) în termen de 7 zile de la data adoptării deciziei;
- după expirarea termenului de o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea prin fuziune
(absorbţie), să depună la organul care a efectuat înregistrarea ei de stat o cerere prin care solicită
lichidarea.
Se propune Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să accepte propunerile și să aprobe
modificările respective în Nomenclatorul Instituțiilor Medico – Sanitare Publice.
IMSP CS Dondușeni va prelua toate drepturile şi obligaţiile existente la data producerii evenimentului
ce decurg din contractele individuale de muncă şi din contractele colective de muncă în vigoare.
-

6.
7.
8.

Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui raionului pe
probleme sociale, dlui Veaceslav Banari.

Președintele ședinței

Ciobanu Remus

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

Livia Bețivu

Anexa 1

la Decizia nr.3/17 din 2 iulie 2020

Componența nominală a comisiei de transmitere-primire în administrarea IMSP Centrului de
Sănătate Dondușeni a activelor și pasivelor și a patrimoniului care se află în gestiunea IMSP
Centrului de Sănătate Sudarca

Președintele comisiei:
Rotaru Svetlana – vicepreședintele raionului pe probleme de finanțe, economie și infrastructură
Secretarul comisiei:
Aurica Sitnic – specialist principal pe probleme juridice, Aparatul președintelui raionului
Membrii Comisiei:
Rotari Igor – șef Serviciu contabilitate bugetară, Direcția Finanțe
Adelina Celac - șef IMSP Centrul de Sănătate Dondușeni
Ina Baltă - șef IMSP Centrul de Sănătate Sudarca
Lidia Untu – contabil-șef, IMSP Centrul de Sănătate Dondușeni
Jerebțova Maria - contabil-șef, IMSP Centrul de Sănătate Sudarca

