
 

                                                                                                                                              

REPUBLICA  MOLDOVA 

               

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI   

MD-3600, or.Ungheni, str.Naţională, 11 

tel/fax (236) 2-27-26, e-mail: consiliul.raional@mail.ru 

  

                                                                   DECIZIE  

  

nr. 3/2                                                                                   din 22.05.2020 

 

Cu privire la instituirea unităților suplimentare 

în cadrul  Serviciului social”Asistență  personală” 

 

 

 În temeiul art. 43, al. 2)  al Legii Nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală;   în baza pct. 1-3 ale Hotărîrii Guvernului nr. 800 din 01.08.2018 ”Pentru aprobarea pachetului 

minim de servicii sociale și modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a 

ajutorului material”; conform Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii 

Moldova nr.448 din 07.05.2020, în baza Hotărîrii Guvernului nr.314 din 23.05.2012 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social ”Asistență personală” și a 

standardelor minime de calitate; în baza Deciziei nr. 4/8 din 25.10.2012 a Consiliului raional Ungheni 

”Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social ”Asistență 

personală”; 

Avînd în vedere demersul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova  nr. 

15/2375 din 07.05.2020; 

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 Direcția generală asistență socială și protecție a 

familiei. 

2. Se instituie suplimentar, începînd cu 01.07.2020, 166 ( una sută șaizeci și șase) unități de asistent 

personal, 2 (două) unități de șef serviciu, în cadrul Serviciului social ”Asistență personală”, pe 

lîngă Direcția generală asistență socială și protecție a familiei Ungheni. 

3. Cheltuielile ce țin de finanțarea a 166 ( una sută șaizeci și șase) unități de asistent personal și 2 

(două) unități de șef serviciu vor fi suportate din bugetul precizat al Direcției generale asistență 

socială și protecție a familiei pentru anul 2020, finanțat suplimentar din Fondul de susținere a 

populației,  conform pachetului minim de servicii sociale, per autoritate publică locală de nivelul 

al doilea. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Lupu, vicepreședintele 

raionului. 

 

Preşedintele şedinţei                                                      Oleg BELBAS 

 Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN               


