
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 

mun. Bălți nr. 6/7 din 27.06.2013 ”Cu privire la crearea 

Serviciului social ”Asistență personală” 

 

În conformitate cu  alin. (2), lit. h), lit. l), lit. y) al art. 14 din  Legea RM  privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea RM nr. 101 din 07.06.2018 cu 

privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017, 

Legea RM asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii RM nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale, cu modificările 

ulterioare, Legea Fondului de susținere a populației nr. 827-XIV din 18.02.2000, cu modificările 

și completările ulterioare, Hotărîrea Guvernului RM nr. 800 din 01.08.2018 pentru aprobarea 

pachetului minim de servicii sociale și modificarea Regulamentului cu privire la modul de 

stabilire și plată a ajutorului material, Hotărîrea Guvernului RM nr. 314 din 23.05.2012 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social 

”Asistență personală” cu modificările ulterioare, decizia Consiliului mun. Bălți nr. 6/7 din 

27.06.2013 ”Cu privire la crearea Serviciului social ”Asistență personală”, în temeiul 

circularelor:  nr. 15/2033 din 06.08.2018  și nr. 01/2490 din 25.09.2018  ale Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în scopul dezvoltării Serviciului social ”Asistență 

personală”, prin instituirea unităților suplimentare de asistenți personali,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se modifică decizia Consiliului mun. Bălți nr. 6/7 din 27.06.2013 ,,Cu privire la crearea 

Serviciului social” Asistență personală” după cum urmează: 

1.1. În anexa nr. 1 la decizia: 

- la puntul 4 noțiunea ,,beneficiari ai Serviciului” sintagma ,,de vărstă de 3 ani” se 

substituie cu sintagma ,,cu dizabilități severe; 

- la punctul 13, subpunctul 2) se abrogă; 

- punctul 15 se abrogă. 

1.2. În anexa 3 la decizia ,,Statele de personal ale Serviciului social” ,,Asistență personală”: 

- în tabelul colonița 3 ,,Numărul de unități” cifra ,,1” se substituie cu cifra „2”,  cifrele 

„30” se substituie cu cifrele „60”, cifrele „31” se substituie cu cifrele „62”. 

2. Se stabilește că cheltuielile ce țin de intreținerea unităților nou create vor fi suportate din 

Fondul de Susținere a Populației și din alte surse în conformitate cu legislația în vigoare.  

3.   Primarul mun. Bălți dl Nicolai Grigorișin să asigure finanțarea anuală a cheltuielilor ce 

țin de     organizarea și funcționarea Serviciului social ,,Asistență personală”.  

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de   

specialitate pentru activități economico-finaciare, pentru educație, protecţie socială și 

sănătate publică, pentru drept și disciplină. 

 

Preşedintele şedinţei a XIV 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  





















 
 


