
REPUBLICA MOLDOVA                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 CONSILIUL RAIONAL                                             РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

       STRĂŞENI                                                                         СТРЭШЕНЬ 

 

 

 

DECIZIE nr. 2/    

                                      din 20 martie 2020                     PROIECT 

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului  

raional nr. 2/8 din 28 mai 2013 

 

În temeiul art. 46 al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, 

cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se aprobă modificarea  Deciziei Consiliului raional nr. 2/8 din 28 mai 2013 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Serviciului social „Asistenţă personală””, după cum urmează: 

Punctul 2 alineatul trei ,,Anexa nr. 3 Statele de personal ale serviciului social 

,,Asistență personală”, va avea următorul cuprins, se anexează”. 

     2.  Se desemnează responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii 

șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei (C. Cobzac). 

     3. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei 

decizii președintele raionului (P. Tamaciuc). 

 

 

Preşedintele al şedinţei  

 

Contrasemnat:  

Secretar al Consiliului raional,                             Nina RUSU 

                                                      

AVIZAT 

Serviciul juridic                                       I. Malic  

Direcția finanțe                                       V. Manoli 

Direcția asistență socială 

și protecție a familiei                               C. Cobzac 

Direcția învățământ                                 Iu. Certan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modificată  

prin Decizia Consiliului raional Strășeni 

nr. 2/     din 20 martie  2020    

 

 

Anexa nr. 3 

la Decizia Consiliului raional Strășeni 

nr. 2/8 din 28 mai 2013 

 

 

 

 

Statele de personal 

ale Serviciului social ,,Asistență personală” 

 

Funcția Numărul de unități 

Șef Serviciu 1 

Șef adjunct Serviciu 1 

Asistent personal 67 

Total 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei ,, Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 

raional nr. 2/8 din 28 mai 2013” 

 

1. Denumirea autorului, a participanților la elaborarea proiectului. 

Proiectul deciziei ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional                       

nr. 2/8 din 28 mai 2013” a fost elaborat de Direcția asistență socială și protecție a 

familiei. 

2. Condițiile care au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite.                                          
Elaborarea proiectului deciziei ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 

2/8 din 28 mai 2013”  are drept scop mărirea statelor de personal ale Serviciului social 

,,Asistență personală” pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități severe la 

servicii sociale de asistență și îngrijire în vederea favorizării independenței și integrării 

lor în societate.  

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi.                                                                                         

Proiectul deciziei ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/8 din 28 

mai 2013” prevede suplimentarea statului de personal al Serviciului social ,,Asistență 

personală” cu 7 unități de asistent personal.  

4. Fundamentarea economico – financiară. 

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul 

raional. Cheltuielile vor fi efectuate în limita mijloacelor planificate în bugetul de stat, 

surse financiare din pachetul minim de servicii sociale pentru anul 2020, redirecționate 

către autoritățile administrației publice locale de nivelul II, în limitele plafoanelor 

stabilite de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.                                            

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. 

Proiectul deciziei ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/8 din 28 

mai 2013” se încorporează în sistemul actelor normative și nu prevede abrogarea altor 

decizii. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului de decizie. 
Proiectul deciziei a fost avizat de către Serviciul juridic, Direcția finanțe, Direcția 

asistență social și protecție a familiei, secretarul Consiliului raional. În scopul respectării 

prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, proiectul a 

fost plasat pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul 

Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor, pentru consultare 

publică. 

7. Consultarea 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 deciziei a fost expus 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, proiectul de 

decizie a fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a 

Consiliului raional, care a expertizat actul respectiv și a constat că corespunde ca 

structură și nu contravine legislației. 

 

Proiectul de decizie se propune comisiilor consultative de specialitate spre avizare și 

propunerii Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.  

 

 

Șef al Direcției asistență socială  

și protecție a familiei,                                                                     Cleopatra COBZAC 


