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D E C I Z I E   nr. 4-8 

din 27 septembrie 2018 

 

Cu privire la modificarea  

statelor de personal ale subdiviziunilor Direcţiei Asistenţă Socială, 

 Protecţie a Familiei şi a Copilului 

 

     În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1) al Legii Republicii Moldova nr. 431-

XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, în scopul implimentării prevederilor 

Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, Regulamentului  privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului social „ Asistenţă personală” şi standartele minime de 

calitate pentru Serviciul social „Asitenţă personală” aprobat  prin Decizia Consiliului raional 

nr.6-12 din 06.12.2012, în temeiul demersului dlui V.Rusu, şef Direcţiei Asistenţă Socială, 

Protecţie a Familiei şi a Copilului şi în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate 

beneficiarilor,  Consiliul raional  DECIDE: 

 

I.Se acceptă modificarea statelor de personal ale subdiviziunilor Direcţiei Asistenţă 

Socială, Protecţie a Familiei şi a Copilului după cum urmează: 

1.1 prin completarea Serviciului social “Asistenţă Personală” cu 5 unităţi de asistenţi personali, 

care vor fi salarizaţi din transferurile Fondului de susţinere a populaţie 

1.2 prin completarea Serviciului social “Asistenţă Personală” cu 0,5 la funcţia de Şef Serviciu, 

din contul micşorării unităţilor de lucrători sociali, în limita statelor de personal ale 

subdiviziunilor Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi a Copilului aprobate de 

către Consiliul raional. 

1.3 prin completarea cu 0,5 unităţi a funcţiei de contabil pe salariu, din contul micşorării 

unităţilor de lucrători sociali, în limita statelor de personal ale subdiviziunilor Direcţiei 

Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi a Copilului  aprobate de către Consiliul raional. 

II. Se desemnează responsabil de executarea  prevederilor prezentei decizii dl. V.Rusu, şef 

Direcţie Asistenţă Socială,  Protecţie a Familiei şi a Copilului 

 

III. Asigurarea executării prezentei decizii se atribuie   dnei S.Rotundu, preşedinte al  raionului. 

Secretarul 

Consiliului raional                                                                                L. Vidraşco 

Contrasemnat: 

Specialist principal în probleme juridice                                              V.Coreţch 
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