
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

                                                             D E C I Z I E 

  din                           2018                                                                proiect nr. 

 

Cu privire la transmiterea temporară a unor încăperi  

în gestiune economică Direcției asistență socială și  

protecție a familiei Cimișlia 

 

       În temeiul art.4 alin.2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 

435-XVII din 28.12.2006; art.43 alin.1) lit.c) al Legii privind administrația publică 

locală nr.436-XVI din 28.12.2006; Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova 

nr.688 din 09.10.1995 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a întreprinderilor de Stat, organizațiilor, instituțiilor, a subdiviziunilor 

lor, clădirilor, construcțiilor și altor mijloace fixe Consiliul raional Cimișlia 

DECIDE: 

 

1. Se transmit în gestiune economică temporară Direcției asistență socială și 

protecție a familiei Cimișlia încăperile de la etajul II cu suprafața de  192,44 

m  (sediul Procuraturii raionului Cimișlia) str. Constantin  Stamati 4 , pentru 

o periodă de ____ ani, fără drept de a le înstrăina sau a le transmite în 

locațiune terțelor persoane.Planul încăperilor se anexează. 

2. Președintele raionului Cimișlia va institui comisia de predare – primire care 

va întocmi actul de transmitere în gestiune economică a încăperilor indicate 

în punctul 1 al prezentei decizii. 

3. Direcția asistență socială și protecție a familiei Cimișlia va utiliza încăperile 

indicate în pct.1 al prezentei decizii pentru organizarea și funcționarea  

Centrului de plasament temporar pentru persoane aflate în situații de risc și 

va suporta toate cheltuielile legate de întreținerea și buna funcționare a 

încăperilor și instalațiilor inginerești ,inclusiv , va achita din mijloace 

bugetare proprii, costul serviciilor comunale ,resursele energetice și 

raparațiile curente. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui 

raionului Cimișlia pe probleme sociale , dl.Vasile Melente. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                

Secretarul Consiliului raional Cimișlia                                        Spînu Vasile 

 

Coordonat:Vicepreședintele raionului                                      Melente Vasile 

Avizat: Secretarul CR                      Vasile Spînu 

Jurist CR                        Casap Anatolie  

Elaborat                                                                      Motroi Mihai 



 

                                           Notă informativă 

  la proiectul deciziei cu Cu privire la transmiterea temporară a unor încăperi  

în gestiune economică Direcției asistență socială și protecție a familiei Cimișlia 

 

 

     În scopul implementării Programului de asigurare a unor politici sociale 

proactive și accesului la servicii sociale de calitate pentru persoanele aflate în 

situații de dificultate,în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 547-

XV din 25.12.2003 , Legii cu privire la serviciile sociale nr.123 din 18.06.2010 , în 

baza Deciziei Consiliului raional Cimișlia nr. 08/18 din 16.12.2016  Cu privire la 

crearea Centrului de plasament temporar pentru persoane în situații de risc „ 

constatăm necesitatea stringentă a redeschiderii Centrului de plasament pentru 

persoanele aflate în situații de risc din raionul Cimișlia. 

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea condițiilor necesare 

respectării prevederilor Declarației Universale a Drepturilor Omului și Regulilor 

Standard referitoare la asigurarea de șanse egale pentru toate persoanele , condiții 

de viață și de îngrijire la standarde moderne , precum și de a face posibilă 

intervenția personalizată și multidisciplinară.  

 

 

 

 

 

 

Șef DASPF       Cimișlia                                                               Mihail  Motroi 

                                                                                               


