
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55

tel/ fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57 E-mall consiliul@bpsarabeasca. md

DECIZIE
PEIIIEH14E

a Consiliului Raional Basarabeasca
din 04 martie 2022 nr.01/05

Cu privire la unele modificdri in statele de personal ale serviciilor
sociale din cadrul Direcliei asisten{[ sociald qi proteclie a,familiei

Examin6nd Nota informativd, prezentatd de Direc{ia asistenld sociald gi

proteciie a familiei in care sunt aduse argumente in vederea eficientizdrii activitdlii
unor servicii sociale qi optimizarea pe aceastd cale a cheltuielilor legate de
intrelinerea acestora, av6nd la bazd, avizele pozitive ale comisiilor consultative de
specialitate ale Consiliului raional, in conformitate cu aft. 43 alin. (1) lit. q) qi r), art.
46 alin. (2) din Legea nr. 43612006 privind administralia publicd locald (MO nr. 32-
35/2007 art. I I6), art. 4 alin. (2) litj) din Legea nr. 43512006 privind descentralizarea
administrativd (MO nr. 29-31/2007 art. 91), Consiliul raional Basarabeasca

DECIDE:
1. Se ia act de Nota informativd prezentatd de Direclia asistenld sociald qi proteclie a

familiei (se anexeazd).

2. Se aprobd reducerea de la 01 aprilie 2022 a 3 (trei) unitdli de asistent familial din
Serviciul social ,,Plasament familial pentru adulli" din cadrul Direcliei asistenld
socialS gi proteclie a familiei.

3. Se aprob6 majorarea de la 01 aprilie 2022 a statelor de personal a Serviciului
asistenld personalS din cadrul Direcliei asistenli sociald qi protec{ie a familiei cu 2
(doud) unitdli de asistent personal din contul funcliilor reduse indicate in pct. 2 al
prezentei decizii.

4. Finanlarea cheltuielilor in legdturd cu majorarea unitdlilor de personal indicate in
pct. 3 aI prezentei decizii, se va efectua din contul mijloacelor financiare aprobate in
bugetul raional pentru intre{inerea unitSlilor de personal din cadrul Serviciului social
,,Plasament familial pentru adul1i".

5. Se stabileqte cd reducerea a3 (trei) unitdli de asistent familial are ca efect incetarea
activitdfli Serviciului social ,,Plasament familial pentru adul1i" din cadrul Direcliei
asistenld sociald qi proteclie a familiei.

6. Direclia asistenld socialS qi proteclie a familiei (dl Mihail Martinov) va asigura
conform prevederilor actelor normative in vigoare, reangajarea sau, 'dupd eaz,
disponibilizarea personalului in legdturd cu reducerea unitdlilor de personal indicate
in pct. 2 al prezentei decizii.



7'.Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in seama vicepreqedintelui
raionului pe probleme sociale, dl Ion popov.

8' Prezent a decizie intrd in vigoare 7a datapublicdrii in Registrul de Stat al Actelor
I,olale cu dreptul de atac la Judecdtoria Cimiglia in condiliile gi termenii prevdzufi de
Codul Administrativ.

Pregedintele gedin{ei Consiliului
raional Basarabeasca

Contrasemneazd:
Secretarul Consiliului
raional Basarabeasca

Vasile GARABA

Gheorghe LIVITCHI
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NOTA INFORMATIVA

la proiectul de decizie "Cu privire la unele modifi.cdri tn statele de personal ale

serviciilor sociale din cadrul Direcliei asistenld sociald Si proteclie afamiliei"

1. Autor - Direcfia asistenld sociald qi protec,tie a familiei din cadrul

Consiliului raional Basarabeasca.

2. Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului gi finaliti,tile urmirite.
Proiectul de decizie a fost elaborat in conformitate cu prevederile art.4 alin.

(2) din Legea privind descentralizarea administrativd, nr.43512006, art.43 alin (1)

lit. q) qi r) din Legea nr.436/2006 privind administralia public[ local6.

Finalit5file urmdrite prin adoptarea deciziei respective constau in

eftcientizarea cheltuielilor destinate intrelinerii serviciilor sociale din cadrul

Direc,tiei asistenld sociald gi proteclie a familiei. TotodatS, proiectul de decizie are

ca scop economisirea mijloacelor financiare a bugetului raional.

3. Principalele prevederi ale proiectului de decizie qi evidenfierea

responsabiliti{ilor
Principalele prevederi ale proiectului de decizie sunt reducerea de la

0I.04.2022 a3 unitdli de asistent familial din Serviciul social "Plasament familial

pentru adul1L' gi majorarea cu 2 witlgi de asistent personal in Serviciul social

,,Asistenfd personald" din contul unit5lilor de personal din Serviciul social

,,Plasament familial pentru adul1i".

Reducerea unit5lilor de personal din cadrul Serviciul social "Plasament

familial pentru adulli" este condifionat6 de plasarea a doi beneficiari a Serviciului

"Plasament familial pentru adulli" in serviciul social ,,Asisten!6 personald" 9i un

beneficiar in Centrul de plasament pentru persoane virstnice ;i cu dezabilitilli s.

Sadaclia.

Reducerea unitdlilor de personal are drept efect lichidarea Serviciului social

"Plasament familial pentru adul1i".

Proiectul de decizie prevede responsabilitatea Direcfiei asistenld socialS 9i

protecfie a familiei, privind respectarea procedurilor legale prevdztrte de legislalia

muncii in vigoare.

4. Fundamentarea economico-financiari.
Implementarea acestui proiect de decizie nu necesitd surse financiare

suplimentare din bugetul local. in urma reducerii a 3 unitdfi de asistent familial din

Serviciul social "Plasament familial pentru adulli"qi majorarea ctt 2 unitdli de

asistent personal in Serviciul social de ,,Asistenfd personalil' din contul unit5{ilor

de personal din Serviciul social ,,Plasament familial pentru adulli" se vor

economisi mijloace financiare in sumd de 95100 lei, conform calculelor:

- Cheltuieli de personal 407001e (9 luni pentru 1 persoana);



- lntt.linerea persoanel or cazate tn institufiile sociale(plasament pentru
adulfi) - 544001ei ( 2015 lei x 9 luni x 3 persoane).

5. Modul de incorporare a acturui in cadrur normativ.
Proiectul de decizie se incorporcazdin sistemul actelor normative.

6. Avizarea gi consultarea publici a proiectului de decizie.
in conformitate cu prevederile art.32 din Legea m. 100/2017 cu privire la

actele normative, proiectul de deci ziei a fost coordonat cu conducerea raionului
(presedintele si vicepresedinlii raionulul qi Direc{ia finan[e, avizatde secretarul
Consiliului raional.

In scopul respectirii prevederilor Legii
procesul decizional , proiectul de decizie
Consiliului raional : www.basarabeasca.md gi
publice.

7. Concluzii finale.
Proiectul de decizie nu conline date qi

drept acte de corupfie.

w.239 /2008 privind transparenfa in
a fost plasat pe pagina oficiald a
s-a anunf at organizarea consultirilor

informatii, care ar putea fi calificate

Structura qi continutul proiectului de deciziecorespund normelor fcle tehnica
legislativ6.

Proiectul de decizie se prezintE comisiilor consultative
Consiliului raional pentru vizare.

de specialitate ale

sociali gi proteclie a familiei
Mihail Martinov


