
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE

din 30 iunie 2020

Cu privire la operarea de modificiri in statul
de personal al Serviciului social ,,Asistenfi Personali,,

in conformitate cu:

nr.04/09

- art.4 alin.(2) din Legea nr.43512006 privind descentralizarea administrativd,
- art.6 alin.(1), art.9, art.10 Ei 13 alin.(2) din Legea nr.54712003 asistenfei sociale cu

modificirile qi cornplet[rile ulterioat'e,
- art.9 alin.(l) din Legeanr.l2312010 cu privire la serviciile sociale,

- art.43 din Legea nr.43612006 privind administra[ia publica locald Hotdrdrea Guvernului

nr.3l4l20l2 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea qi

func[ionarea Serviciului social ,,Asistenf6 Personald" qi a Standardelor minime de

calitate,
- Legii nr.27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar,

- Decizia consiliului raional nr.04ll0 din 26 aprilie 2013 cu privire la Regulamentul de

organizare qi funclionare al Serviciului social ,,Asistenfa Personald",

- Legea nr.l72l20l9 privind bugetul de stat pentru anul2020,
- Legea nr.6112020 privind modificarea Legii nr.l72l20l9 privind bugetul de stat pentru

anul 2020,
- Ordinul nr.44812020 al Ministerului SAnAtAtii qi Protecfiei Sociale al Republicii
Moldova, cu privire la modificarea ordinului nr.07 din 03.01.2020 cu privire la

aprobarea limitelor plafoanelor pentru finanfarea pachetului minirn de servicii sociale

^ 
pentru 2020,

in vederea asigurdrii unei politici sociale proactive qi accesul la serviciile de calitate

pentru persoanele in situalii de risc, Consiliul raional Cimislia

l.

DECIDE:

Se rnodificf, statul de personal al Serviciului social ,,Asistenf6 Personala", prin

completarea efectivului-limitd cu 62 unitali de asistent personal qi 2 unitdli ;efi de

serviciu social, incepind cu 0l .07 .2020 pentru anul2020;
geful DASPF Cimiglia, Mihail Motroi, va angaja personalul indicat in pct.1 al

prezentei decizii pe termen deterrninat, perioada de la 01.07.2020 pind la 31.12.2020.

A pune in sarcina dlui Mihail Motroi, Eef Direc{ia Asistenld Sociald Ei Protec{ie a

Familiei Cimiqlia, organizarea qi monitorizarea activiffitii Serviciului social

,,Asisten[6 Personal6".

Controlul asupra executdrii
vicepregedintd a raionului.

prezentei decizii se atribuie dnei Jucovscaia Polina.

Prezenta decizie se ad publicd prin e pe pagina oficiala a

Consiliului raional islia.md.

Pregedintele ;edinfei t/ /b, Vasile Melente

Gheorghe Nctedu
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