
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

D E C I Z I E  

Proiect  

din _____________                                                                  nr. _____  

Cu privire la majorarea numărului  

de unități în serviciul social ”Asistență personală” 

 

În conformitate cu prevederile art.4 pct.(2) lit.(j) din Legea cu privire la 

descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, art.43(1) și art.46(1) 

al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 și în 

scopul implementării prevederilor art.6 alin.(1), art.9, art.10 și art.13 din Legea 

asistenței sociale nr.547-XV din 25.12.2003, art.9 alin.(1) și art.17 din Legea 

nr.123-XVIII din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, punctului 22 din 

Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, Legea nr.60 din 

30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi art.46-48, 

art. 52,53 și art.56, Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012 cu privire la 

aprobarea Regulamentului – cadru a serviciului social ”Asistență personală”, 

Decizia Consiliului Raional Cimișlia nr. 04/10 din 26 aprilie 2013, Consiliul 

Raional DECIDE: 

1. A aproba 6 unități de asistent personal prin contract individual de muncă 

pe termen determinat pentru perioada 01.10.2018-31.12.2018, în limita 

surselor financiare transferate cu destinație specială pentru dezvoltarea 

serviciului social ” Asistență personală”. 

2. Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia v-a asigura 

modificarea listei tarifare a instituției. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Melente 

Vasile, vicepreședinte al raionului. 

 

Președintele ședinței                                                                  

 

Secretarul Consiliului                                                   Spînu Vasile 

 

 
            Coordonat:                                                                  Bivol Iovu, președintele raionului                                           

                                                                                   Melente Vasile, vicepreședintele raionului 

                                                                                                                      Gorban Olga,șef DF  

Jurist CR:                                                                                                 Casap Anatolie 

Avizat:                                                                       Spînu Vasile, secretarul consiliului 

Proiect elaborat de:                                                  Motroi Mihail, șef DASPF Cimișlia 



               NOTĂ INFORMATIVĂ 

           Asupra proiectului de decizie 

Cu privire la majorarea numărului de unități în serviciul social asistență 

personală 

 

 

 În legătură cu Circulara din 06.august 2018 nr.15/2033 parvenită 

de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova care 

conține informația privind precizarea transferurilor din Fondul de Susținere a 

Populației, în baza căreia autoritățile publice locale urmează să-și coreleze 

bugetele la această poziție și suma de 231 182,30 lei repartizată autorităților 

publice locale urmează a fi utilizată pentru finanțarea serviciului social ”Asistență 

personală” care a fost inclusă în pachetul minim de servicii sociale în anul 2018 

(aprobat în ședința Guvernului din data de 1 august curent). Agenția Națională 

Asistență Socială va transfera lunar suma indicată autorităților administrației 

publice locale de nivelul al doilea, pînă la data de 1 a lunii imediat următoare lunii 

de gestiune. 

Mijloacele financiare transferate vor fi utilizate pentru dezvoltarea 

serviciului social ”Asistență personală” prin majorarea cu 6 unități a asistenților 

personali în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 314 din 

23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și 

funcționarea serviciului social ”Asistență personală” și a Standardelor minime de 

calitate. 

 

 

 

          Șef  

DASPF Cimișlia                                                                                                  Motroi Mihail 


