
 

 
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

                       DECIZIE   Nr.___/___               proiect 

din___ ___________2021 
 

cu privire la modificarea componenței nominale a  

Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate 

 
 

În conformitate cu: 

- art. 4 alin. (2)  din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

- art. 43 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală; 

- art. 4 din Legea nr. 547 /2003 asistenței sociale. 

În temeiul: 

- art. 12 alin. (1) din Legea nr.140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în 

situație de risc și a copiilor separați de părinți, 

- pct.2 din Hotărârea Guvernului nr. 7/2016 cu privire la aprobarea  Regulamentului-

cadru privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului afalt 

în dificultate; 

- Decizia Consiliului raional Cimișlia nr.01/24 din 06.03.2020 cu privire la 

modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, 

Consiliul raional Cimișlia 

 

DECIDE: 

1. Se modifică componența Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în 

dificultate conform anexei nr. 1. 

2. Se stabilește, în caz de încetare sau de suspendare a raportului de serviciu ale unor 

membri ai Comisiei, atribuțiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou 

desemnate în funcțiile respective, de locțiitorii acestora sau de persoanele care 

asigură interimatul funcției, fără emiterea unei noi decizii a consiliului în acest sens. 

3. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Mihail Motroi, șef, Direcția 

Asistență Socială și Protecție a Familiei. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie vicepreședintelui raionului 

Cimislia, care coordonează activitățile în domeniul social. 

5. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoștință: 

- Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei; 

- Tuturor persoanelor nominalizate; 

- Prin publicare pe pagina oficială a consiliului raional www.raioncimislia.md 

 

Președintele ședinței  

Contrasemenează: 

Secretarul consiliului                                                           Gheorghe Netedu        

  
Coordonat: 

Preşedintele raionului                                                                                    Mihail Olărescu 

Avizat: 

http://www.raioncimislia.md/


Secretarul consiliului                                                                                     Gheorghe Netedu                                                                                      

 

Proiect iniţiat de: 

Șef, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei                                   Mihail Motroi                                                                           
 

 

Decizia nr. 01/17 din 25.03.2016  de clarificat 

 

 

 
                                                  Anexa nr. 1 

                                                                                       la Decizia nr__/__din______2021.     

       

 

 

Componența nominală a  

Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate 
 

 

 

 

1. Ghenadie Grosu - vicepreședinte al raionului; 

2. Motroi Mihail  - șef, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei; 

3. Nadejda Ciobanu - specialist în protecția copiilor aflați în situații de   risc, DASPF;              

4. Rodica Matei  - director, Centrul raional de Creație a copiilor și Adolescenților 

Cimișlia;                     

5. Ana Donia - șef, Serviciul Asistență Psihopedagogică, Direcția Învățămînt General 

Cimișlia; 

6. Svetlana Moroz - ONG ,,Tineri pentru tineri”; 

7. Valentina Cojocaru - psiholog, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei; 

8. Sergiu Șuhan - viceprimar, or. Cimișlia; _____________   

9.                            - consilier raional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul consiliului                                                            Gheorghe Netedu 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

cu privire la modificarea componenței nominale a  

Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate 

 
    Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este condiționată de operarea 

unor modificări în componența Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în 

dificultate constituită prin decizia consiliului raional nr.01/24 din 06.03.2020. 

 Comisia este formată din 9 membri, inclusiv secretarul Comisiei, avînd următoarea 

componenţă: 

 Vicepreşedintele consiliului raional, responsabilii de domeniul social; 

 Un consilier raional; 

 Trei specialiști de profil (psiholog, medic, pedagog, alți specialiști); 

 Doi membri delegaţi de către organizaţiile neguvernamentale locale, iar în cazul în 

care nu există astfel de organizaţii în raion/municipiu, aceştia vor fi înlocuiţi cu alţi 

doi membri ai societăţii civile; 

 Doi reprezentanți ai autorităților administrației publice locale de nivelul întîi. 

 Membrii societăţii civile sînt persoane cu competenţe în domeniul asistenţei sociale. 

 Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei se aleg anual de către membrii Comisiei 

cu drept de vot. 

 Secretarul Comisiei este angajatul cu atribuții în domeniul protecției copilului din 

cadrul structurii teritoriale asistență socială/Direcției municipale pentru protecția 

drepturilor copilului Chișinău, Departamentului de sănătate şi asistenţă socială a 

Comitetului Executiv al Găgăuziei, care este membru cu funcție permanentă și nu 

are drept de vot. 

 

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat 

în dificultate a fost aprobat prin decizia consiliului raional nr.01/17 din 25.03.2016. 

Ca urmare a celor expuse, se propune consiliului raional, aprobarea prezentului proiect de 

decizie. 

 

    

Șef,  DASPF                                                                  Mihail MOTROI 

 
Ex.Tcacenco Sofia, jurist DASPF 

Tel.069744841 
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