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DECIZIE
PEruEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 21 mai 2020 nr.03ll5

Cu privire la operarea unor
modificdri in decizia Consiliului raional

DAnd curs demersului qefului interimar al Direc{iei asistenld sociald qi
proteclie a familiei, dl Mihail Martinov nr.230120 din 13 februarie 2020, prin caie
se solicitd efectuarea unor modificdri in decizia Consiliului raional nr. 07115 din 10
septembrie 2014 ,,Cu privire la instituirea Serviciului social ,,Plasament familial
fentru adul1i", cu modificdrile ulterioare, avdnd, la bazd prevederile Hotdrarii
Guvernului nr. I9l202Q,,Cu privire la modificarea unor hotdrdri ale Guvernului"
(MO nr. 7-13/2020 art.23), in temeiul art.. 62 din Legea nr. 10012017 cu privire la
actele normative(MO nr,7-17/2018 art.34), in conformitate cu art. 46 al Legii nr.
43612006 privind administralia publicd locald (MO nr.32-35/2007 ori. t tO).
Consiliul raional Basarabeasca

DECID.E:
1. Decizia Consiliului raional Basarabeasca nr. Q7/15 din 10 septem brie 2014 ,,Cuprivire Ia instituirea Serviciului social ,,Plasament familial pentru adul1i,,, se
modificd dupd cum urmeazd:
1. 1. Punctul 3 din decizie ya avea urmdtorul cuprins:
,,3, Cheltuielile ce tin 'de organizarea gi funcfinarea Serviciului social
ooPlasament familial pentru adulfio' vor fi suportate de citre prestatori gi se
vor efectua in limitele alocafiilor previzute anual in bugefele ..rp..iin.o
precum qi din alte surse, conform legisla(iei.";
1.2. In punctul 4 din decizie textul ,,Ministerului Muncii, Protecliei Sociale SiFamiliei", S€ substituie cu textul ,oMinisterului Snnitifii, Muncii gi protecfiei
Sociale'0.

2. Regulamentul privind organizarea gi fi.ltrclionarea Serviciului social ,,plasament
familial pentru adul1i", aprobat prin decizia Consiliului raional nr.07ll5 din l0
septembrie 2014, se modificd dupd cum urmeazd:
2.1. Punctele 2 qi 3 vor avea urmdtorul cuprins:
,02. Serviciul social ,,Plasament familial pentru adul{io' (in continuare
Serviciu) este un serviciu social specializat, instituit prin decizia prestatorilor
de servicii sociale (in continuare - prestator), stabitiii in art.7 din Legea nr.
123/2010 cu privire la serviciile sociale.

$



3' Serviciul este prestat de citre un prestator public sau privat, acreditat incondifiile Legii nr. 129/2012 privinh acreditarea prestatorilor de servicii
soctate.":
2.2.Lapunctul 6 subpunctul 1) se abrogl;
2'3' La punctul 64,.textul ,,Legea nr. \\T-XIII din 19 iulie 1994 cu privire lapetilionare" se substituie cu cuvdntul ,,legisl a(iarr;
2.4.Puncful 68 va avea urmdtorul cuprins:
0,68' Finanfarea Serviciului se efectueazi din contul mijloacelor financiare
alocate de prestator, precum gi din alte surse, conform legislatriei.,';
2'5' Anexa nr' I la Regulamentul privind organizarea gi funclionarea Serviciuluisocial ,,Plasament familial pentru adulfi" sJ compl eteazd, cu subpunctul 5) cuurmdtorul cuprins:
0,5) solicitantul este insti tufionalizat, .

3' Direc{ia asistenld sociald qi proteclie a familiei va implementa modificdrile qicompletdrile indicate in punctele 1 qi 2 din prezenta decizie in activitatea
Serviciului social,,Plasament familial pentru adulli,'.

4' Ptezenta d,ecizie intri in vigoar e la data adoptdrii qi urmeazd,a fi adus6 lacunogtinla Direcliei asistenld sociald qi proteclie a Amitiei, precum qi la cunoqtin{dpublicS.

Preqedinte al gedinlei
Consiliului raional Basarabeasca

Contrasemneazd:
Secretar interimar al
Consiliului raional B
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