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CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU 

 
 

 

DECIZIE 

nr. _____________                                                           din______________ 2022 

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a 

Regulamentului de organizare și funcționare a  

Serviciului social „Locuința socială asistată”  

de pe lângă Direcția generală pentru protecția  

drepturilor copilului, a statului de personal și  

organigramei acestuia, operarea de modificări  

și abrogarea unor decizii ale  

Consiliului Municipal Chișinău 

 

Având în vedere nota informativă prezentată de Direcția generală pentru 

protecția drepturilor copilului nr. ______din 27.09.2022, în scopul  îmbunătățirii 

activității Serviciului social „Locuința sociala asistată”, în conformitate cu Legea 

nr. 338/1994 „Privind drepturile copiilor”, Legea nr. 140/2013 „Privind protecția 

specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți”, Legea 

nr. 123/2010 „Cu privire la serviciile sociale”, Hotărârea de Guvern nr. 7/2016 „Cu 

privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea 

Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate”, Memorandumul de 

înțelegere între Municipiul Chișinău și UNICEF Moldova în acordarea asistenței 

tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților din municipiul 

Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 7/1 din 21.06.2022, art.10 alin. (3) din 

Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, art. 14 alin. (2) lit. 

p1) și y), art.19 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică 

locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE: 

1.  Se aprobă: 

1.1. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului 

social „Locuința sociala asistată” de pe lângă Direcția generală pentru protecția 

drepturilor copilului, conform anexei nr. 1; 

1.2. Statul de personal al Serviciului social „Locuința sociala asistată”, 

conform anexei nr.2; 

1.3. Organigrama Serviciului social „Locuința sociala asistată”, conform 

anexei nr.3 

2. Cheltuielile ce țin de întreținerea și funcționarea Serviciului social 

„Locuința sociala asistată” vor fi efectuate anual, în limita mijloacelor financiare 
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prevăzute în bugetul municipal Chișinău Direcției generală pentru protecția 

drepturilor copilului pentru întreținerea acestuia. 

3. Direcția generală finanțe (dna Olesea PȘENIȚCHI) și Direcția generală 

pentru protecția drepturilor copilului (dl Sergiu OCERETNÎI) vor opera, la 

necesitate, redistribuirile în alocațiile prevăzute Direcției generală pentru protecția 

drepturilor copilului pentru întreținerea Serviciului Locuința social asistată. 

4. Direcția relații publice și buget civil va aduce la cunoștința populației, 

prin intermediul mass-media, prevederile prezentei decizii. 

5. Viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău va asigura controlul 

executării prevederilor prezentei decizii. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 

 

 

 

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI                          Adrian TALMACI 

 


