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                                                             D E C I Z I E 

                                                                                                                                     proiect 

 din                 2018                                                                                                       nr. 

 

Cu privire la modificarea deciziei 

nr.08/18 „ Cu privire la crearea Centrului de plasament 

temporar pentru persoane în situație de risc” 

 

    În scopul implementării prevederilor art.6 alin. (1), art. 9, art. 10 si 12 alin. (2) 

din Legea asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 cu modificările şi 

completările ulterioare, art.8 alin.(1) din Legea nr.123 din 18 iunie 2010 cu privire 

la serviciile sociale,  HG nr.323 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea 

Regulamentului - cadru privind organizarea si functionarea Centrului de plasament 

pentru persoane vîrstnice si a Standardelor minime de calitate, în temeiul art.4 alin(3) 

din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, art. 

43al.(1) lit.(i), (p), art. 46 alin. (1)  din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, în vederea asigurării  unei politici sociale proactive și 

accesul la serviciile de calitate pentru persoanele în situație de risc, Consiliul 

raional Cimișlia,  DECIDE : 

1.  Se modifică regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului de 

plasament temporar pentru persoane în situație de risc aprobat prin decizia 

nr.08/18 „ Cu privire la crearea Centrului de plasament temporar pentru persoane 

în situație de risc”după cum urmează: 

- Se exclude sintagma “pe o perioadă de 30 zile anual și contra plată pentru 

următoarele două luni ,constituind 75% din pensia pentru limita de vîrstă /pensia 

pe invaliditate/alocație socială “din punctul 4.1.3 , capitolul IV Organizarea și 

funcționarea Centrului  Secțiunea 1. Admiterea  beneficiarului în Centru . 

- Se exclude punctul 4.1.4  

2. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina vicepreședintelui 

raionului, dl  Vasile Melente. 

   Preşedintele şedinţei 

   Secretarul Consiliului                                                      Spînu Vasile 

 

          Coordonat:                                                                       Melente Vasile 

         Avizat:                                                                              Spînu Vasile 

         Jurist                                                                       Casap Anatolie   

    Elaborat:                                                                      Motroi Mihai 



Notă informativă asupra proiectului de Decizie 

Cu privire la modificarea deciziei nr.08/18 “Cu privire la crearea Centrului de 

plasament temporar pentru persoane în situație de risc” 

 

   Luînd în considerare faptul că majoritatea rezidenților Centrului  de plasament 

temporar pentru persoane în situație de risc nu sunt beneficiari de pensie pentru 

limită de vîrstă/pensie de invaliditate/alocație socială de stat  și se află în 

imposibilitatea de a achita serviciile Centrului , propunem prestarea serviciilor 

gratuite  beneficiarilor Serviciului Centru de plasament temporar pentru persoane în 

situație de risc . 

 

Șef DASPF                                                                                  Motroi Mihai 

 

 


