
          Proiect 

    

DECIZIE NR. 6/25 

 

Din 10 decembrie 2021                                                                          or. Drochia 

 

Cu privire la instituirea unităților de asistent personal  

în cadrul Serviciului social „Asistență personală” din  

Direcția asistență socială și protecție a familiei 
 
 

       Conform prevederilor Legii asistenței sociale nr. 547/2003, Legii nr.123/2010 

cu privire la serviciile sociale, Hotărârii Guvernului  nr. 314/2012 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social 

„Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate, deciziei Consiliului 

raional Drochia nr. 4/7 din 22.08.2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală”, cu 

modificările și completările ulterioare, ordinului Ministerului Muncii și Protecției 

Sociale nr. 3/2021 „Cu privire la probarea limitelor plafoanelor pentru finanțarea 

suplimentară a Serviciului social „Asistență personală”, circularelor Ministerului 

Finanțelor nr. 07/2-17d/16 din 27.10.2021 și Agenției Naționale Asistență Socială 

nr. 01/1812 din 13.10.2021, în temeiul  art. 43 alin. (2), 46 alin. (1) din Legea nr. 

436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul raional Drochia DECIDE: 

        1. Se instituie suplimentar, începînd cu 20.12.2021, a 11 (unsprezece) unități 

de asistent personal în cadrul Serviciului social ,,Asistență personală” din Direcția 

asistență socială și protecție a familiei, pentru o perioadă de 4 luni. 

       2. Cheltuielile ce ţin de finanțarea a 11 (unsprezece) unități de asistent 

personal, vor fi suportate în baza Memorandumului de Înțelegere între Guvernul 

Regatului Unit al Marei Britaniei și Irlandei de Nord și Guvernul Republicii 

Moldova privind restituirea fondurilor confiscate de Agenția Națională pentru 

Criminalitate, prin care au fost restituite mijloace financiare confiscate. 

       3. Prezenta decizie se publică în Registrul de Stat a actelor locale și pe site-ul 

Consiliului raional Drochia. 

 

Inițiator: 

Președintele raionului Drochia          Alexei VASILEAN  
 

Avizează: 

          Secretarul 

Consiliului raional Drochia           Oxana GRIGORIȚA 
 

 

 


	DECIZIE NR. 6/25
	Din 10 decembrie 2021                                                                          or. Drochia
	Conform prevederilor Legii asistenței sociale nr. 547/2003, Legii nr.123/2010 cu privire la serviciile sociale, Hotărârii Guvernului  nr. 314/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asi...


