
                                                     Notă informativă 

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

1.Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului  
Direcția asistență socială și protecție a familiei 

 

2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie Cu privire la instituirea 

unităților de asistent personal.   
  240 de cereri sunt înregistrate la direcție, privind solicitarea Serviciului social 

,,Asistență personală”. 
 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi     
        Proiectul de decizie Cu privire la instituirea  unităților de asistent personal este elaborat în 

conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003, Legii cu 

privire la serviciile sociale nr. 123 din 18 iunie 2010, Hotărîrii  Guvernului  nr. 314 din  

23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea 

Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate, Deciziei  nr.4/8  

din  25 ocrombrie 2012 a Consiliului raional  Ungheni  Despre aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală”. În final vor fi 

instituite 10 unități de asistent personal. 
 

4. Fundamentarea economico-financiară 
       Cheltuielile ce ţin  de finanțarea a 10(zece)  unități de asistenț personal vor fi suportate din  bugetul 

raionuli prin intermediul Direcției asistență socială și protecție a familiei . 

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  
Nu vor fi modificate sau abrogate acte normative.          

 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

      În scopul respectării prevederii Legii nr.239 din13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional și Legii nr.100 din22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la 

inițierea elaborării proiectului de decizie cu toate explicațiile de rigoare a fost plasat pe pagina 

web www.crungheni.md a Consiliului raional Ungheni. 

    Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare și se propune 

Consiliului raional pentru examinare și aprobare. 

7. Constatările expertizei anticorupție(se anexează) 

 

8.Constatările expertizei juridice 

    Proiectul de decizie Cu privire la instituirea unităților de asistent personal corespunde 

normelor legale. 
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