
 

Consiliul raional Ungheni 

 

Proiect 
 

DECIZIE 
  nr.____________                                                                                                din___________2022 

 

Cu privire la instituirea  

Centrului  Medico-Social de zi 

 
             În temeiul Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii asistenței 

sociale  nr.547 din 25.12.2007, Legii nr.123 dim18.06.2010 cu privire la serviciile sociale; 

           În conformitate cu Hotărirea Guvemului RM Nr. 569 din  29.07.2013 cu privire la aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului de zi pentru persoane  vîrstnice şi a 

standardelor minime de calitate, Hotărirea Guvemului RM nr. 1387 din 10.12.2007 cu privire la 

aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală; 

         În baza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Deciziei Consiliului raional Ungheni nr. 5/7 din 28.07.2022  Cu privire la aprobarea Strategiei de 

dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru  perioada  2022-2030; 

Deciziei Consiliului raional Ungheni nr.2/8 din 03.03.2022 Cu privire la aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a serviciilor sociale a raionului Ungheni pentru  perioada 2022 – 2026; 

Deciziei Consiliului orăşenesc Ungheni nr….. din  22.12.2022   Cu privire la transmiterea unor bunuri; 

        În scopul  prestării serviciilor medico-sociale de ingrijire, inclusiv la domiciliu a persoanelor 

virstnice și/sau cu dizabilitdtri, dependente de grija altora, persoanelor cu boli cronice din pătura social- 

vulnerabilă, 

                                                                

Consiliul raional Ungheni 

                                                                         DECIDE: 

  
1. Se instituie Centrul Medico-Social de zi, începînd cu  01ianuarie 2023. 

2. Se aprobă: 

    2.1.  Regulamentul  privind organizarea şi funcţionarea Centrului Medico-Social  de zi, conform anexei 

nr.1. 

    2.2. Statele de personal a Centrului Medico-Social  de zI, conforma anexei nr.2.  

3.Se acceptă primirea în gestiune  gratuită a spaţiului cu suprafaţa 263.7 m, din clădirea cu nr. cadastral 

9201103.005.03, amplasată pe str. George Meniuc-nr.08, transmis de Consiliul orăşenesc Ungheni,  pe un 

termen de 3 ani, în baza unui contract de comodat, pentru desfăşurarea activităţii Centrului  Medico-

Social  de zi, conform anexei nr.3.   

4.Se deleagă președintelui raionului, dlui Ghenadi  Mitriuc, dreptul de a semna, din partea Consiliului 

raional Ungheni, contractul de comodat. 

5.  Cheltuielile ce ţin de achitarea serviciilor comunale vor fi suportate  din bugetul raional, aprobate 

pentru anul 2023. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui  Vasile Lupu, vicepreşedintele raionului .   

 

Preşedintele şedinţei       

Contrasemnează:              

                                                          

Secretarul Consiliului raional                           Rodica LIŢCAN 

Şef Secție Juridică                                                                                                                                                                                              

şi Resurse Umane                                                                                       Valentina Pascaru 

 
 


