
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILruL RAIONAL CIMI$LIA

D E C I,ZIE

din 07 decembrie 2018

Cu privire la moclificarea deciziei

nr.0S/19 din 16.12.2016 ,,, Cu privire
la crearea Centrului de Plasament
temporar pentru persoane in situa(ie de risc"

in scopul implement[rii prevederilor art.6 alin. (t), arl' 9, art' 10 si 12 alin' (2) din

Legea asistenlei sociale ru'.547-XV din 25 decembrie 2oo3 cu modificarile qi

complet[rile ulterioare, art.8 alin'(l) din Legea nr'123 din 18 iunie 2010 cu privire la

serviciile sociare, HG nr.323 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului -

cadru privind organizarea Ei funcfio,area centrului de prasament penfiu persoane

virstnice Ei a standardelor minime de caritate, in temeiul art.4 alin(3) din Legea privind

descentral tzarcaadmi,istrativa nr.435-XVl clin 28' 12.2006, art' 43al'( l) lit'(i)' (p)' ar-t' 46

alin. (1) din Legea nr.436,XVl din 2g. 12.2006 privincl acrrninistralia public[ locala, in

vederea asigurflrii unei politici sociale pr.oactive qi accesul la serviciile de calitate pentru

persoanele in situafie de risc, consiliul raional cirniElia DECIDE :

1. Se modific[ regularnentul privind organizarea qi funclionarea Cenhului de plasament

tenrpora. pentru persoane rn situalle de risc aprobat pri, decizia nr'08/18 din

16.lZ.ZOl6,, Cu privir.e la crearea Centrului de plasament temporar pentu pel'soalle

in situalie de risc"dup[ cum utmeaz[:
.Seexcludesintagrna..peoperioad[de30zilearrualgicontraplat6pentru

urmdtoarele dou6 luni ,constituind 75% dinpensia pentru limita de virstd /pensia

pe invalidiiaie/alocalle- ,o.iaia "din punctui 1 1'3 , capitolul IV otgantzatea qi

iunclionarea Centr ului -admiterea beneficiarului in Ceutru '

- Se exclude punctul 4' I '4 Secfiurnea 1;

z. Controlul executf,rii prezentei Decizii se pune in sarcina vicepreqedintelui raionului'

dl Vasile Melente.

3. prezenta decizie se aduce la cunoEtinfa prin publicare pe pagina oficiala a Consiliului

raional C irniqlia rv lr'r-'-, ra i o n o i]n i sl i a' ttr c.l'

nr.05$2

Preqedintele gedinfei

Secretarul Consiliului

furcanu Mihail

Spinu Vasile
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