
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

in

DF;CIZII' NnO/lN proiect
diny'{_pz*&'s-2021

cu privire la modificarea componen{ei nominale a
Comisiei pentru protec{ia copilului aflat in dificultate

in conformitate cu:
art.4 alin. (2) din Legea nr.43512006 privind descentralizareaadministrativd;
art.43 alin. (2) din Legea nr.43612006 privind administrafia publicd locald;
art. 4 din Legea w. 547 12003 asistenlei sociale.

temeiul:
- art.12 ahn. (l) din Legea nr.l40l20l3 privind protecfia speciald a copiilor aflali in situalie

de risc qi a copiilor separali de pdrinfi,
- pct.2 din Hotdr6rea Guvernului nr. 712016 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru

privind organizarea qi funclionarea Comisiei pentru protecfia copilului afalt in dificultate;
- Decizia Consiliului raional Cimiqlia nr.0ll24 din 06.03.2020 cu privire la modificarea

componenlei Comisiei pentru protecfia copilului aflat in dificultate, Consiliul raional
Cimiqlia

1. Se modificd componenfa Comisi.t ?*:'"',#entru protecfia copilului aflat in dificultate
conform anexei nr. 1.

2. Se stabileqte,in caz de incetare sau de suspendare a raportului de serviciu ale unor membri
ai Comisiei, atribuliile acestora vor fi exercitate de persoanele nou desemnate in funcliile
respective, de locfiitorii acestora sau de persoanele care asigurd interimatul funcliei, frrd
emiterea unei noi decizii a consiliului in acest sens.

3. Executarea prezentei decizii se pune in sarcina dlui Mihail Motroi, qef, Direclia Asistenld
Sociali gi Proteclie a Familiei.

4. Controlul asupra execut[rii prezentei decizii se atribuie vicepreqedintelui raionului
Cimislia, care coordoneazd activitdlile in domeniul social.

5. Prezenta decizie se puplicd in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce Ia
cunoqtin{i:

- Direclia Asistenl6 Social[ qi Protecfie a Familiei;
- Tuturorpersoanelornominalizate;
- Prin publicare pe pagina oficiald a consiliului raional )-v.)yUJAfAlLc_iU1DUjl,nfd

Preqedintele gedinfei
Contrasem eneazd.
Secretarul consiliului

Coordonat:
Preqedintele raionului
Avizat:
Secretarul consiliului

Proiect inifiat de:

heorghe Netedu

Mihail OlSrescu

heorghe Netedu

$ef, Direclia Asistenli SocialS Ei Proteclie a F Mihail Motroi



NOTA INFORMATIVA

cu privire Ia modificarea componen{ei nominale a
Comisiei pentru protecfia copilului aflat in dificultate

Necesitatea elabordrii gi adoptdrii proiectului de decizie este condi{ionatl de operarea
unor modificlri in componenla Comisiei raionale pentru protecfia copilului aflat in
dificultate constituitl prin decizia consiliului raional m.0ll24 din 06.03.2020.

'/ Comisia este formatl din 9 membri, inclusiv secretarul Comisiei, avind urmdtoarea
componen(5:

'/ Vicepreqedintele consiliului raional, responsabilii de domeniul social;,/ Un consilier raional;
,/ Trei specialiqti de profil (psiholog, medic, pedagog, alli specialiqti);
'/ Doi membri delegali de cdtre oryaniza\iile neguvernamentale locale, iar in cazul in

care nu existd astfel de organiza(ii in raion/municipiu, acegtia vor fi inlocui{i cu al(i
doi membri ai societAtii civile;

'/ Doi reprezentanli ai autoritlfilor administraliei publice locale de nivelul intii.
'/ Membrii societd(ii civile sintpersoane cu competen{e in domeniul asistenlei sociale.
'/ Preqedintele gi vicepreqedintele Comisiei se aleg anual de cdtre membrii Comisiei

cu drept de vot.
'/ Secretirul Comisiei este angajatul cu atribufii in domeniul protecfiei copilului din

cadrul structurii teritoriale asistenfI sociala/Direcliei municipale pentru protec{ia
drepturilor copilului Chiginau, Departamentului de sdndtate qi asistenld sociald a
Comitetului Executiv al Gdg6uziei, care este membru cu funcfie permanentd gi nu
are drept de vot.

Regulamentul privind organizarea qi firnc{ionarea Comisiei per-rtru protecfia copilului aflat
?n dificultate a fbst aprobat prin decizia,consiliului raional nr.Ol/17 din 25.03.2016.
Ca urmare a celor expuse, se propune consiliului raional, aprobarea prezentului proiect de
decizie.

$ef, DASPF

[]x. l'cuccnco So{ia. "iurist Dn SPI:
'|e1.06974,1111 
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Anexa nr. I
la Decizia nr / din 2021.

Componenfa nominali a
Comisiei pentru protec(ia copilului aflatin dificultate

1. Ghenadie Grosu - vicepreqedinte al raionului;
2. Motroi Mihail - gef Direcfia Asisten{[ Sociali gi Protecfie a Familiei;
3. Nadejda Ciobanu - specialist in protecfia copiilor aflali in situafii de risc, DASpF;
4. Rodica Matei - director, Centrul raional de Creafie a copiilor qi Adolescenfilor

Cimi;lia;
5. Ana Donia - qef, Serviciul Asistenld Psihopedagogicd, Direcfia invdfdmint General

Cimiqlia;
6. Svetlana Moroz - ONG ,,Tineri pentru tineri";
7. Valentina Cojocaru - psiholog, Direcfia Asistenfd Sociald ;i Proteclie a Familiei;
8. Sergiu $uhan - viceprimar, or. Cimiqlia;
9. - consilier raional.

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu


