
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
                                                                                                  PROIECT    

D E C I Z I E  Nr. ___  /___ 

din ___ __________  2021                                  

privind transmiterea unor încăperi în gestiune economică Direcției Asistență Socială și 

Protecție a Familiei Cimișlia 

  

        În conformitate cu:  

 art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

 art. 43 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;  

 Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietăţii publice; 

 Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

de transmitere a bunurilor proprietate publică;  

 Decizia consiliului raional nr. 05/10 din 07 decembrie 2018 cu privire la transmiterea 

temporară a unor încăperi în gestiune economică Direcției Asistență Socială și Protecție a 

Familiei Cimișlia. 

 

       Ținând cont de expirarea termenului de transmitere în gestiune economică temporară 

Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia, a încăperilor cu suprafața de 

192,44 m2 de la etajul II a clădirii amplasate în strada Constantin Stamati nr. 4, or. Cimișlia, 

Consiliul Raional Cimișlia 

 

D E C I D E: 

 

1. Se transmit în gestiune economică Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei 

Cimișlia încăperile cu suprafața de 192,44 m2 de la etajul II a clădirii amplasate în strada 

Constantin Stamati nr. 4, or. Cimișlia, (schema încăperilor se anexează) pentru o perioadă 

de 3 ani, începând cu data 01.12.2021 fără drept de a le înstrăina sau a le transmite în sub 

locațiune terțelor persoane. 

 

2. Președintele Raionului Cimișlia va institui comisia de transmitere – primire care va întocmi 

actul de transmitere - primire și va semna contractul de transmitere în gestiune economică. 

 

3. Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia va utiliza încăperile pentru 

organizarea și funcționarea Centrului de plasament temporar pentru persoane aflate în 

situații de risc și va suporta toate cheltuielile legate de întreținerea și buna funcționare a 

încăperilor și instalațiilor inginerești, inclusiv va achita din mijloace bugetare proprii costul 

serviciilor comunale, resurselor energetice și a reparațiilor curente.  



 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Torgai Vadim, vicepreședinte 

al raionului Cimișlia. 

 

5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință:  

      - Vicepreședintelui raionului dlui Torgai Vadim; 

      - Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia;  

      - Serviciului Contabilitate; 

       - Serviciului Arhitectură, Urbanism și Cadastru;                                                         

      - Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md.   

          

             

Președintele ședinței                                                  ________________    

           

    Contrasemnează:                                                             

Secretarul consiliului                                                                     Gheorghe Netedu 
 

Coordonat:   

Președintele raionului                                                                                                 Mihai Olărescu 

Avizat: 

Vicepreședintele raionului                                                                                          Vadim Torgai 

Secretarul consiliului                                                                                                  Gheorghe Netedu 

Șef, Secția Administrație Publică                                                                                Mariana Vasluianu 

Șef, Serviciul Contabilitate                                                                                          Tatiana Bulat 

Șef, Serviciul Arhitectură, Urbanism și Cadastru                                                        Vasile Lupașcu 

Specialist principal, Serviciul Juridic                                                                           Viorica Ciuntu 

Proiect elaborat:               

Șef, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei                                                  Mihail Motroi 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie  nr. __/__ din ___________2021 

http://www.raioncimislia.md/


privind transmiterea unor încăperi  în gestiune economică Direcției Asistență Socială și 

Protecție a Familiei Cimișlia 

 

În scopul implementării Programului de asigurare a unor politici sociale proactive și 

accesului la servicii sociale de calitate pentru persoanele aflate în situații de dificultate, în 

conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 547/2003, Legii cu privire la serviciile 

sociale nr.123/2010, în baza Deciziei Consiliului raional Cimișlia nr. 08/18 din 16.12.2016 Cu 

privire la crearea Centrului de plasament temporar pentru persoane în situații de risc.  

Constatăm necesitatea stringentă a redeschiderii Centrului de plasament pentru 

persoanele aflate în situații de risc din raionul Cimișlia. Obiectivul general al proiectului îl 

reprezintă crearea condițiilor necesare respectării prevederilor Declarației Universale a 

Drepturilor Omului și Regulilor Standard referitoare la asigurarea de șanse egale pentru toate 

persoanele, condiții de viață și de îngrijire la standarde moderne, precum și de a face posibilă 

intervenția personalizată și multidisciplinară.  

 

 

 

 

Șef, DASPF Cimișlia                                                                        Mihail Motroi 

 

 

 


