
NOTĂ INFORMATIVĂ 

                        la proiectul de decizie ”Cu privire la completarea  

            Deciziei nr.9/3 din 29.12.2016 a Consiliului raional Ungheni ”  

 

   1.Denumirea autorului. 
    Direcția asistență socială și protecție a familiei. 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite  

     În conformitate cu prevederile Legii Nr. 547 din 25.12.2003 asistenței sociale  Direcția 

asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Ungheni a elaborat proiectul de 

decizie ,,Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional Ungheni nr.9/3 din 29.12.2016 ”. 
     

    Scopul proiectului este de a oferi  Centrului de plasament pentru persoane adulte şi 

vîrstnice  numele ,, Sfîntul Vasile cel Mare” . 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 

  Principalele prevederi ale proiectului sunt: 

 

1.  Decizia nr. 9/3  din  29.12.2016 a Consiliului raional Ungheni ,,Cu privire la 

reorganizarea Centrului de plasament pentru persoanele fără adăpost şi Serviciului social 

,,Respiro” în Centru de plasament pentru persoane  adulte şi vîrstnice” se completează 

după cum urmează: 

- după cuvintele ,,Centru de plasament pentru persoane  adulte şi vîrstnice”  pe tot 

parcursul textului prezentei decizii și anexei la decizie se include sintagma 

-  ,, Sfîntul Vasile cel Mare” 

2.Managerul Centrului de plasament pentru persoane  adulte şi vîrstnice(dl.Leucă N.) va efectua 

modificari în actele interne, conform prezentei decizii.  

 

 

4. Fundamentarea economico-financiară 
        Realizarea proiectului de decizie nu necesită surse financiare suplimentare.          

 

 

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

        Urmare aprobării proiectului de decizie, Decizia nr. 9/3  din  29.12.2016 a Consiliului 

raional Ungheni ,,Cu privire la reorganizarea Centrului de plasament pentru persoanele fără 

adăpost şi Serviciului social ,,Respiro” în Centru de plasament pentru persoane  adulte şi 

vîrstnice”, denumirea Centrului  va fi completată cu sintagma ,,Sfîntul Vasile cel Mare”. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional și Legii Nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la 

inițierea elaborării proiectului deciziei, precum și anunțul cu privire la consultări publice, 

inclusiv proiectul de decizie cu explicațiile de rigoare au fost plasate pe pagina web 

www.crungheni.md a Consiliului raional Ungheni. 

 

7. Constatările expertizei anticorupţie(se anexează). 

http://www.crungheni.md/


 

8. Constatările expertizei juridice 

Proiectul de decizie ”Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional Ungheni nr.9/3 din 

29.12.2016”  corespunde  normelor  legale. 
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