
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL СДUýЕNI

D Е С IZLE пr. 1/13
din 21 iапuаriе 2022

Сч privire la alocarea
mijloacelor fiпапсiаrе

Ачбпd in чеdеrе сirсulаrа Ministerului Fiпапlеlоr, пr. 07l2-17d/|6 din 21,|0.2021_ сu

рriчiге 1а actualizarea .mexei ш,.7 "Volumul transferurilor de la bugeful de stat сбtrе bugetele

1осаlе" la compartimenful "Тrапsfеruri din Fопdul de suslinere а populaliei pentru расhеtul
minim de servicii sociale" qi anexa la Ordinul Ministerului Muncii Ei Protecfiei Sociale, ш.3
din 11,10. 202I "Сu privire 1а арrоЬаrеа limitelor рlаfоапеlоr репffш fiпап!аrеа

suplimentm йа serviciului social "Asisten{й реrsопаlй" ;

in conformitate cu pct. 2 qi pct. 3 din Ноtбrirеа Gччеrпului ш. 800 din 01.08.2018
pentru арrоЬаrеа pachetrrlui minim de servicii sociale qi modificarea Regulamentului cu рriйrе
la modul de stabilire qi рlаtй а ajutorului material;

cu аrt.4 (3) lit,c), att, 8, aft.32lit.g) din Legea privind finanlele publice locale ш, 397-XV din
16 осtоmЬгiе 2003 сu modificйrile ulterioare;

cu Decizia Consiliului raional CЕugeni, пr. |0l2 din 3. |2.202| "Cu рriЙrе 1а extinderea
serviciului social "Asisten!й реrsопаlй" din саdrul Direc{iei Asisten{I Socialй qi Protecfie а

Familiei Cauqeni;
in temeiul u1,43 (2), art.46 din Legea rtt.436 - ХVI din 28.12,2006 privind administra{ia

publici local6, cu modifioirile 9i complctйrile ulterioare, Consiliul raional Cйuqeni DECIDE:
1. Se aloc1 mijloace fiпапсiаrе, din contul soldului de mijloace bбnegti constituit iп urmа
executйrii bugetului raional Cluqeni репtu апul 2021, Direcliei Asisten!й Sooiali gi Protecf,e
а Familiei, in sumб de 458,б mii lei, mijloace financiare neutilizate din pachetul minim de

servicii sociale pentru fiпап!аrеа а 23 unitйli suplimentare de asistenli personali;
2. Responsabil de executarea prezentei Decizii se desemneazб geful Direcfei Asisten{й
Socialй 9i Protec{ie а Familiei Cбugeni.
3. Controlul аsuрrа executйrii Deciziei se pune in sarcina Vicepreqedintelui raionului
Сйugепi, responsalril ре domeniu.
4. Prezenta Decizie se рuЬliсй in Regisfiul de stat al actelor locale Ei se соmrшiсi:

- Preqedintelui raionului Cйuqeni;
- Vicepreqedintelui raionului Сбu;епi, responsabil ре domeniu;
- Directiei Finan{e Ciugeni;
- Direc{iei Asisten{й Socialб 9i Protec{ie а Familiei Ciuqeni;
- Popula{iei raionului Cauqeni рriп intermediul publicйr,ii ре pagina web а Consiliului

rаiопаl Cйu;eni. ,;.l,;. , , .; ,
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