
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea  Deciziei  nr.4/18 din  25.10. 2012” 
 

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, art.9 al Legii 

Nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, Hotărârii Guvernului Nr. 374 din  

16.06.201cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului a 

fost efectuate modificări la Hotărîrea 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, Direcția asistență socială și protecție a familiei a 

Consiliului raional Ungheni a elaborat proiectul de decizie,,Cu privire la modificarea  Deciziei  

nr.4/18din  25.10. 2012”. 

 În acest sens sau creat premize reale pentru a veni cu noi abordări privind activitatea Serviciului. 

 

    

    Scopul proiectului este  îmbunătăţirea  măsurilor de protecţie socială a persoanelor cu 

dizabilităţi în conformitate cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Actele normative în vigoare care reglementează domeniul de asistență socială sunt: 

Legea Nr.436-XVI din 26 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Legea Nr. 547 

din 25.12.2003 asistenței sociale, Legea Nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale,          

Hotărîrea 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 și Hotărîrea  Guvernului Nr. 374 din  16.06.2015 cu privire la aprobarea modificărilor ce 

se operează în unele hotărîri ale Guvernului.                                   

     Principalele prevederi ale proiectului sunt: 

    Modificarea  Deciziei nr.4/18 din 25.10.2012 ,,Despre aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social  „Asistenţă personală”  cu excluderea 

anexei la decizie și includerea acesteia în redacție nouă. 

     Urmare aprobării și implementării prevederilor proiectului de decizie se va îmbunătăți   

măsurile de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

4. Fundamentarea economico-financiară 
    Implementarea prezentului proiect de decizie se efectuează în limita cheltuielilor surselor 

financiare prevăzute pentru anul bugetar 2019, aprobate prin  Decizia nr. 7/2   din 29.11. 2018 a 

Consiliului raional Ungheni ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în a 

doua lectură”. 

    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 ,,Cu privire la modificarea  Deciziei  nr.4/18 din  

25.10. 2012 ” va fi modificată Decizia  nr.4/18 din  25.10. 2012 ,,Despre aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social ,,Asistență personală” . 
 

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). 

 

8. Constatările expertizei juridice 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea  Deciziei  nr.4/18 din  25.10. 2012”  

corespunde normelor legale. 

 

 

 

Șef Direcţie                                                                      Tudor RĂDEANU 
 Ex.C.Potlog  
Tel.0236-94-151                                                              

 

http://www.crungheni.md/

