
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            
                                                         

                                 DECIZIE nr. 3/ 

                      din 17  august  2018 
 

                                                                                                          Proiect 

Cu privire la suplimentarea statului de personal  

al Serviciului social ,,Asistență personală”                                                                                                 

 

      În temeiul art. 43 alin. (1), lit. a), art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare,  Legii Fondului de susținere a populației nr. 827 din 18 

februarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului-cadru 

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a 

Standardelor minime de calitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 23 

mai 2012, Deciziei Consiliului raional nr. 2/8 din 28 mai 2013 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social 

„Asistenţă personală”, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se suplimentează statul de personal al Serviciului social ,,Asistență 

personală”, cu 16 unități de asistent personal. 

 

     2.  Cheltuielile ce țin de suplimentarea  statului de personal al Serviciului social  

,,Asistență personală” se vor efectua din contul transferurilor cu destinație specială 

alocate din bugetul de stat în bugetul raional pe anul 2018. 

 

     3.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful 

Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei (N. Olevschi). 

 

     4.  Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei 

decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu). 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                             __________________                                                               

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                                     Nina RUSU 

 

VIZAT: 
Serviciul juridic                                                         I. Malic 

Vicepreşedinte al raionului                                        I. Ursu 

Direcţiei finanţe                                                         V. Manoli 

Direcţiei asistenţă socială 

şi protecţie a familiei                                                 N. Olevschi 

 

 

 



 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei ,,Cu privire la  suplimentarea statului de personal al Serviciului 

social ,,Asistență personală” 

 

      I. Condiţiile ce au impus  elaborarea proiectului: 

Proiectul deciziei „Cu privire la  suplimentarea statului de personal al Serviciului 

social ,,Asistență personală” a fost elaborat de Direcţia asistenţă socială şi protecţie a 

familiei în scopul asigurării implementării modificărilor operate la Legea Fondului de 

susținere a populației nr. 827 din 18.02.2000, care prevede pachetul minim de servicii 

sociale și sursele financiare alocate din bugetul de stat pentru prestarea acestora în anul 

2018. 

 

       II. Scopul şi obiectivele proiectului:  

 Proiectul deciziei „Cu privire la  suplimentarea statului de personal al Serviciului 

social ,,Asistență personală”  are drept scop suplimentarea statului de personal  pentru a 

facilita accesul persoanelor cu dizabilități severe la servicii sociale de calitate și a oferi 

asistență și îngrijire în vederea favorizării independenței și integrării lor în societate. 

 

      III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi:  

        Proiectul deciziei „Cu privire la suplimentarea statului de personal al Serviciului 

social ,,Asistență personală” prevede suplimentarea statului de personal al Serviciului cu 

16 unități de asistent personal. 

Statul de personal suplimentat vă fi finanțat din bugetul de stat prin intermediul 

Fondului de susținere a populației, sursele financiare fiind redirecționate către autoritățile 

administrației publice locale de nivelul II, în limitele plafoanelor stabilite de către 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

 

      IV. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare din 

bugetul raional. Cheltuielile vor fi efectuate în limita mijloacelor planificate în bugetul de 

stat, surse financiare din Fondul de susținere a populației redirecționate către autoritățile 

administrației publice locale de nivelul II, în limitele plafoanelor stabilite de către 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

 

      VI. Consultarea publică a proiectului 

         În scopul respectării prevederilor  Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a consiliului 

raional www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea  

Consultări publice ale proiectelor. 

      Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate  pentru avizare şi se 

propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

Şef al Direcţiei asistenţă socială  

şi protecţie a familiei                                                         Natalia Olevschi 

http://www.crstraseni.md/

