
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

DECIZIE nr. 8/
din  20 decembrie  2019

Proiect
Cu privire la instituirea Comisiei pentru protecția
persoanelor  aflate în situații de dificultate

În temeiul art. 43 și art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  Legii  nr.  123/2010  cu  privire  la  serviciile  sociale,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  Legii  asistenţei  sociale  nr.  547/2003,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, „Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social
de suport monetar adresat familiilor/persoanelor  defavorizate”,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 716/2018, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se instituie Comisia pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate în următoarea
componență:
ANGHEL Veaceslav         - vicepreședinte al raionului, președinte al Comisiei;
GRECU Svetlana               - specialist superior al Direcției asistență socială și protecție a familiei,

secretar al Comisiei;
COBZAC Cleopatra          - șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei;
COTELEA Diana              - șef al Secției Securitate Publică, Inspectoratul de Poliție Strășeni;
BAHNARU Victor             - șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni;
MÎRZA Ecaterina             - președinte al Organizației Teritoriale a A.O. „Asociația nevăzătorilor

din Moldova”;
SAVIN Isidor                    - primar al satului Romănești.
     2.  Comisia  în  cauză  își  va  exercita  atribuțiile  în  conformitate  cu  Regulamentul  privind
organizarea  și  funcționarea  serviciului  social  de  suport  monetar  adresat  familiilor/persoanelor
defavorizate,  aprobat  prin  Decizia  Consiliului  raional  nr.  3/10  din  17  august  2018  și  actele
normative legale.           
     3. Se stabileşte  că,  în  cazul  eliberării  din funcţiile  deţinute  a  persoanelor  din componenţa
Comisiei atribuţiile lor în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile
respective, fără emiterea unei noi decizii a Consiliului raional. 

4.  Se  numeşte  responsabil  pentru  executarea  prevederilor  prezentei  decizii,  şeful  Direcţiei
asistenţă socială şi protecţie a familiei (C. Cobzac).

5. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în seama vicepreşedintelui raionului
(V. Anghel).
     6. Prezenta decizie intră in vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                                
                                                                 
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                                    Nina   RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic                                              I. Malic   
Vicepreședintele raionului                             V. Anghel
Direcția asistență socială       
și protecție a familiei                                      C. Cobzac



Nota informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la instituirea Comisiei pentru protecția persoanelor 

aflate în situații de dificultate”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția asistență socială și protecție a familiei.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul deciziei „Cu privire la instituirea Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situații de
dificultate” a fost elaborat întru executarea Hotărîrii Guvernului nr. 716/2016 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat
familiilor/persoanelor defavorizate”.
Scopul  proiectului  este de  a stabili  componenţa  nominală  a Comisiei  pentru  protecția  persoanelor
aflate în situații de dificultate, avînd în vedere faptul, că Comisia este organul organ abilitat cu dreptul
de  a  examina  şi  de  a  elibera  aviz  pentru  acordarea/neacordarea  suportului  monetar
familiilor/persoanelor defavorizate, constituit prin decizia consiliului raional/municipal. Preşedintele
Comisiei este vicepreşedintele pe probleme sociale. Membrii Comisiei sunt: şeful structurii teritoriale
de  asistenţă  socială,  managerul  Serviciului  social  de  suport  monetar  familiilor/persoanelor
defavorizate, reprezentanţi ai domeniului sănătăţii, poliţiei, autorităţilor administraţiei publice locale
de nivelul întîi și societăţii civile. Comisia este deliberativă, dacă sunt prezenţi două treimi din membri
de administrare şi control al activităţii instituţiilor respective.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţa elementelor noi
În  conformitate  cu  prevederile  pct.  5  al  Regulamentului-cadru,  în  proiectul deciziei se stabileşte
nominal  componența  comisiei.  Totodată,  proiectul  deciziei  stabileşte  că  Comisia  în  cauză  își  va
exercita  atribuțiile  în conformitate  cu Regulamentul  privind organizarea și  funcționarea serviciului
social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, aprobat prin Decizia Consiliului
raional nr. 3/10 din 17 august 2018 și actele normative legale.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. Cheltuielile vor fi asigurate
în limita mijloacelor planificate în bugetul raional pe anul respectiv.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesită abrogarea altor decizii.
6. Avizarea și consultate publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,
proiectul deciziei ”Cu privire la instituirea Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situații de
dificultate”, a fost avizat de către Serviciul juridic, vicepreședintele raionului, Direcția asistență socială
și protecție a familiei, secretarul Consiliului raional. 
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  privind  transparența  în  procesul  decizional,
proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina  web  oficială  a  Consiliului  raional  www.crstraseni.md  la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative  a fost expus expertizei juridice
de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Structura și conținutul actului corespund
normelor de tehnică legislativă.  

Proiectul deciziei  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi  propunerii 
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șeful Direcției asistență socială       
și protecție a familiei                                                                          C. Cobzac


