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CONSILIUL RAIONAL UNGHENI   
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                                                              DECIZIE  

  

nr. 4/9                                                                              din 30.05.2019 

                  

Cu privire la abrogarea Deciziei nr 9/15 din 08.12.2005 

 și   modificarea  unor Decizii ale Consiliului raional Ungheni  

 

 În temeiul Legii Nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii Nr.158-

XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; Legii Nr.155 din 

21.07.2011 privind aprobarea clasificatorului unic al funcţiilor publice; Hotărîrii Guvernului Nr.1001 din 

26.12.2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative,  

, Legii Nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;  

Avînd în vedere Decizia Consiliului raional Ungheni nr.2/12 din 07.03.2019 Cu privire la 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției asistență socială și protecție  

familiei;   

    Avînd în vedere Decizia Consiliului raional Ungheni Nr. 2/13 din 07.03.2019 Despre 

modificarea  Deciziei nr.4/11 din 25.10.2012 Cu privire la aprobarea organigramei și statelor 

de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, serviciilor ale 

Consiliului raional Ungheni; 

 Conform Statului de personal al Direcţiei generale asistență socială și protecție  a familiei, 

avizat de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova la data de 23.04.2019,   
 

 

                          Consiliul Raional Ungheni 

 

          DECIDE:  

 

1.     Se abrogă Decizia nr. 9/15 din 08.12.2005 Cu privire la instituirea Centrului de asistență socială a 

copilului și familiei. 

2.    Se modifică Decizia nr. 9/3 din 29.12.2016 Cu privire la reorganizarea Centrului de plasament pentru 

persoane  fără adăpost  și Serviciul social ”Respiro” în Centrul de plasament pentru persoane adulte și 

vîrstnice, după cum urmează: 

Anexa nr.2:  Statele de personal ale Centrului  de plasament pentru persoane adulte şi vîrstnice 

 

La poziția: asistent social- cifra 3 se substituie cu cifra 2 

Se exclude:  

Poziția: contabil – 1,25 unitate  

 

La poziția: Total -  cifra 27,25 se substituie cu cifra 25 
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3.  Se modifică Decizia nr.2/13 din 10.05.2018  Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Centrului de Reabilitare și Integrare socială a Bătrînilor și a statelor de 

personal  în redacție nouă , după cum urmează: 

Anexa nr. 2 :Statele de personal ale  Centrului  de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor, în 

redacție nou, 

 Se exclude: 

Poziția: contabil- 1 unitate 

 

La poziția: Total -  cifra 20,5 se substituie cu cifra 19,5 

 

4. Se modifică Decizia nr.6/6 din 25.10.2018 cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar 

adresat familiilor/persoanelor defavorizate, după cum urmează: 

 La Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat 

familiilor/persoanelor defavorizate 

Se include: 

 O nouă Anexa 1: Statele de personal  ale Serviciului social de suport monetar adresat 

familiilor/persoanelor defavorizate 

Denumirea funcției Numărul de unități 

manager Serviciu 1 

 

    Anexele 1,2,3 devin respectiv anexe 2,3,4. 

 

5. Se modifică Decizia nr.3/11 din 22.05.2014 ”Cu privire la instituirea Serviciului social de sprijin pentru 

familiile cu copii”, modificată prin decizia Decizia Nr.1/11 din 22.02.2018, după cum urmează: 

 

 La Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu 

copii, în redacție nouă. 

Se include : 

O nouă Anexa 1: Statele de personal  ale Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii 

Denumirea funcției Numărul de unități 

manager Serviciu 1 

 

      Anexele 1,2, devin respectiv anexe 2,3. 

 

6.  Se modifică Decizia nr.7/8 din 20.10.2016 cu privire la instituirea Centrului de asistență socială a 

familiei și copilului ”CREDO” în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familie, dupa cum 

urmează: 

Anexa nr.2:  Statele de personal a Centrului de asistență socială a familiei și copilului ”CREDO” 

 

 Se include: 

Poziția: muncitor auxiliar - 1 unitate  

Poziția: operator cazan – 0,5 unitate  

La poziția: Total unități -  cifra 8 se substituie cu cifra 9,5 

 

 

      Preşedintele şedinţei                                                       Haralampie CHIRILOV      

 Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 
 


