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                                                              DECIZIE  

  

nr. 3/8                                                                                   din 14.05.2021 

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” 

 

 În temeiul art. 43, al. (1) lit. i)  al 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, Hotărîrii Guvernului Nr.828 din 20.11.2015 cu privire la aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul 

asistenței sociale și protecție a familiei și a structurii tip a acestuia, Legii Nr. 270 din 23.11.2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;  

În scopul eficientizării și asigurării implimentării în raionul Ungheni a politicilor  de stat 

în domeniul protecției sociale a populației , 

 

                           Consiliul Raional Ungheni 

            DECIDE:  

 

1. Se ia act de nota informativă prezentată de Direcția generală asistență socială și protecție 

a familiei. 

2. Se modifică Decizia  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”, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

 

Anexa nr.2  Structura și efectivul aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor din 

subordinea Consiliului raional: 

la poziția: Direcția generală asistență socială și protecție a familiei  cifra 21 se substituie cu 

cifra 22. 

la poziția: Total pe raion: cifra 94 se substituie cu cifra 95. 

 

Anexa nr.6 Statele de personal al Direcției generale asistență socială și protecție a familiei:  

la poziția: Șef-adjunct direcție generală/Numărul de unități:  cifra 1 se substituie cu cifra 2. 

Secția de protecție a familiei și copilului 



poziția: specialist 1, se substituie cu poziția: specialist principal 1 

la poziția: Total direcție: cifra 21 se substituie cu cifra 22. 

3. După intrarea în vigoare a statelor de personal  titularii funcțiilor respective vor fi numiți 

de șeful Direcției generale asistență socială și protecție a familiei, conform prevederilor 

legislației în vigoare. 

4. Cheltuielile de personal vor fi suportate în limita alocațiilor prevăzute pentru cheltuieli de 

personal în bugetul Direcției generale asistență socială și protecție a familiei. 

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

vicepreședintele raionului. 

 

                     

                    Preşedintele şedinţei                                                      Anjelica LUCHINA 

 

         Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


