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                                                        DECIZIE  

  

nr. 7/6                                                                             din 16.12.2021 

 

 

Cu privire la modificarea unor Decizii 

ale Consiliului raional Ungheni 

 

 

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

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 activităţii ; 

 

                          Consiliul Raional Ungheni 

 

          DECIDE: 

 

          

1.   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” , cu modificările efectuate prin 

Decizia nr.6/11 din 25.07.2019,  după cum urmează: 

 

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

Bătrînilor: 

 

La poziția asistent social :  cifra 1 se substituie cu cifra 2 . 

La poziția lucrător social :  cifra 6 se substituie cu cifra 7 . 

La poziția Total :  cifra 19,5 se substituie cu cifra 21,5 .   

 

 

 

2.   Se modifică Decizia nr.6/3 din 03.12.2020 Cu privire la aprobarea bugetului raional 

pentru anul 2021 în a doua lectură, după cum urmează: 

 

 În Anexa nr.6 Efectivul – limită a unităților de personal pe autoritățile de personal pe 

autoritățile/instituțiile finanțate din bugetul raional 

 

- punctul 6. Direcția generală asistență socială și protecție a familiei   



 

Subdiviziunea Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 
La poziția: Efectivul de personal, unități -  cifra 78 se substituie cu cifra 74 

Subdiviziunea Serviciul plasament social 
La poziția: Efectivul de personal, unități -  cifra 28 se substituie cu cifra 30 

Subdiviziunea Serviciul APP 
La poziția: Efectivul de personal, unități -  cifra 44 se substituie cu cifra 43 

Subdiviziunea  aparatul direcției 

La poziția: Efectivul de personal, unități -  cifra 30 se substituie cu cifra 31 

 

 

3. Controlul asupra executării prezentei deciizii se atribuie dlui Vasile Lupu, 

vicepreședintele raionului. 

 

 

              Preşedintele şedinţei                                                      Gheorghe PETIC 

 

 

 Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 

 

  

 


