
                                                                                                                                             proiect 

                                                             DECIZIE 

 nr. ________                                                                                                  din___________2018   

 

Cu privire la instituirea unităților 

 de asistent personal  

 

        În temeiul art. 43 alin. 2) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006; 

        În baza Hotărârii Guvernului nr.800  din 01.08.2018 pentru  aprobarea pachetului minim de servicii 

sociale și modificările Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material;  

       Având în vedere: 

Circulara nr.06/2-07 din 22 iunie 2018 a Ministerului Finanțelor ,,Cu privire la modificarea Legii 

bugetului de stat”; 

 Circulara nr.15/2933 din 26 august 2018 a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al 

Republicii Moldova; 

Circulara nr.1-267 din 02.10.2018  a Ministerului Sănătății, Muncii și protecției Sociale al Republicii 

Moldova  privind redistribuirea transferurilor din Fondul de susținere a populației pentru anii 2019-2021, 

pe tipuri de servicii sociale(conform pachetului minim de servicii sociale); 

       În scopul acordării suportului de îngrijire personală la domiciliu a copiilor și adulților cu dizabilități 

severe, 

  

                                          

                                             Consiliul raional Ungheni 

 

                                                         DECIDE: 

 

1. Se ia act de nota informativă prezentată de Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei. 

2. Se instituie suplimentar, începînd cu 01.11.2018,  10(zece) unități de asistent personal în subdiviziunea 

Serviciul social ,,Asistență personală” din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei. 

3. Cheltuielile ce ţin  de finanțarea a 10(zece)  unități de asistenț personal vor fi suportate din  bugetul 

Direcției asistență socială și protecție a familiei, aprobat pentru  anul 2018, finanțat din Fondul de 

susținere a populației (conform pachetului minim de servicii sociale), per autoritate publică de nivelul al 

doilea. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Alexandru Brînză, vicepreședinte al 

raionului.   

 

 

 

Preşedintele şedinţei                   ------------------------- 

 

Contrasemnează:      

                                                                  

Secretarul Consiliului raional,                                  Rodica LIȚCAN 

 Şef Serviciu Juridic                                                                                                                            

şi Resurse Umane,                                                                   Irina TOADER 

 

                                                                         

                                               

 

 

 

 

                                                          

 



 

 

                                                    Notă informativă 

la proiectul de decizie ,,Cu privire la instituirea unităților de asistent 

personal”  

 

        În baza Hotărârii Guvernului nr.800  din 01.08.2018 pentru  aprobarea 

pachetului minim de servicii sociale a fost aprobat pachetul minim de servicii 

sociale, finanțat  din Fondul  de susținere a populației(republican), care include 

Serviciul social ,,Asistență personală”. 

      Cheltuielile ce ţin  de finanțarea  unităților de asistenț personal vor fi suportate 

din  bugetul Direcției asistență socială și protecție a familiei, aprobat pentru  anul 

2018, finanțat din Fondul de susținere a populației(republican), (conform 

pachetului minim de servicii sociale), per autoritate publică de nivelul al doilea. 

    240 de cereri sunt înregistrate la direcție, pentru ca solicitanții să fie incluși în 

Serviciul social ,,Asistență personală”. 

      Reieșind din sursele financiare redistribuite din Fondul de susținere a 

populației pe tipuri de servicii, solicităm instituirea a 10(zece) unități de asistent 

personal. 
 

 

 

șef Direcție asistență socială 

 și protecție a familiei                                            Tudor RĂDEANU 
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