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DECIZIANT.TIS
din O-3 august212l

Cu privire la aprobarea tarifului

in temeiul art.81 al Legii privind administratia public6 local[ nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.6
alin.(2) al Legii privind finan{ele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003,art.10 alin.(4),art.22 alin.(3)
al Legii asistenfei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003,art. 59 al Legii nr.3 1 7-XV din 1 8 iulie 2003 privind
actele normative ale Guvernului gi altor autoriti{i ale administrafiei publice centraale gi locale, Hotirirea de
Guvern nr.870 din 08.10.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a costului pentru serviciile de
plasament qi de reabilitare/recuperare prestate in cadrul instituliilor sociale subordonate Ministerului Muncii,
Protecliei Sociale 9i Familiei gi linind cont de majorarea cheltuielilor curente, Deciziei Consiliului rationalnr.Tl
din 03 august 2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcfionare a Centrului de plasament temporar
pentru persoane in etate gi cu dizabilit[1i "Casa Noastr6" in redac]ie noui Consiliul Raional Orhei,

DECIDE:
1 Se aprobtr tariful pentru beneficiarii Centrului de plasament temporar pentru persoane in etate qi

dizabilitesi" Casa Noastr6" Susleni (calculul se anexeazi) dup[ cum uemeazl
1.1 serviciul de plasament cu platd lunar, in cuantum de 6615,6 lei,
1.2 costulunei zilelpat in cuantum de?l7.ile|

2 Modificarea resurselor colectate se va efectua pe parcursul anului bugetar, reiegind din numirul cererilor
depuse in cadrul DGASPF.

3 Se desemneazi responsabil de rcalizarea prezentei decizii geful Direc{iei Generali Asistenfi Sociald gi

Proteclie a Familiei- d-na Gabriela MINZATEAN.
4 Se abrogd decizia Consiliului raional w914 din23 decembrie 2010 "Cu privire la aprobarea serviciului

cu plat5" decizia Consiliului raional nr.2l9 .1 din 1 8 februarie 2074 ' Cu privire la modificarea deciziei
Consiliului raional nr.9l4 din23 decembrie 2010" qi decizia nr.7/20.2 din 03 martie 2016" Cu privire la
modificarea deciziei Consiliului raional nr.9l4 din23 decembrie 2010"

5 Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale cu drept de atac la Judecltoria Orhei in
condiliile Codului administrativ in termen de 30 de zile de la comunicare persoanelor vizate

6 Vicepregedintele raionului d-na Tatiana PLATON, comisia consultativ[ de specialitate educa]ie, protecfie
socialS, sinltdte public6, tineret gi sport (pregedinte dl Alexei Capb[tut), vor asigura controlul executlrii
prezentei Decizii.

Pregedintele

Secretarul Raional Serghei Caraman

Coordonat: D. Jurcanu - pregedintele raionului
'.Platon 

-vicepreEedintele raionului

Yizat: S.Caraman -secretarul Consiliului Raional
qef,Direcfia Generali Finan{e

gef Direcfia General6 Asistenfd Social6 gi Protecfia Familiei

Elaborat:

Bltrincea-Eef Serviciul juridic



NoTA INFORMATIVA
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Minzatean Gabriela- $ef Directie GeneralS Rsistenp Social[ gi proteclia a Familiei

2'Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi linalittrfile urmtrrite.
Proiectul de decizie a fost elaborat in temei rl art.81 al Legii privind administralia puuti.a to.ur6 nr.436-XVI din 2gdecembrie 2006, art.6 alin.(2) al Legii privind finanlete pubilce tocaie nr.397-xv-din 16 octombrie 2oo3,art.to

!1y'!0,art'22 alin.(3) al Legii asistenlel sociale 
"r.sql 

-*v ain zs Jecembrie 2003,art. 5g al Legii nr.3 17-XV din 1 8 iutie2003 privind actele normative ale Guvernului qi_altor autorittrli utelamirrist afiei publice centraale qi locale, Hotlrirea deGuvem nr'870 din 08' l0'2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul.a cortotri p"nt o serviciile de plasament gide reabilitare/recuperare prestate in cadrul initituliilor sociale sribordonate Ministerului i4uncii, protecJiei Sociale giFamiliei 9i linind cont de majorarea cheltuielilor curente, Deciziei consiliului rationalw.T/ din 03 august 2021Cuprivire la aprobarea Regulamentului de funclionare a centrului de plasament temporar pentru persoane in etate gi cudizabilitlli "Casa Noastrf,,, in redaclie noutr. --- r--'

3.Principalele prevederi are proiecturui gi evidenfierea elementelor noi
Proiectul deciziei prevede aprobarea tu.in t periro uenenciarii-Centrului de plasament temporar pentru persoane inetate $i dizabilit[]i" casa Noastr6" Susleni: serviciul de plasament cu plata tunar, tn cuantum de 6615,6 lei, gi costul uneizile/pat in cuantum de 217,5 lei

4.Fundamentarea economico - financiartr.
Tariful a fost elaboratinbazaHotrririi de Guvern nr.870 din 08.10.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcula costului pentru serviciile de plasament gi de.-reabilitare/recuperare prestate in cadrul institu[iilor sociale subordonateMinisterului Muncii, Protectiei Sociale 9i Familiei .Mijloacele a.u-,riut. de la locurile contra platr se vor ,,tiliza: 4oo/opentru alimentalie, 600/o pentru dezvoltarea azilului.

S.Modul deincorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul de decizie se incorporeazf, in sistemul actelor norinative qi presupune abrogarea deciziilor Consiliului raionalw'914 dn 23 decembrie.20l0 "cu privire la aprobarea serviciului cu plati" deciziaconsiliului raional w.2l9.l din lgfebruarie 2014" cu privire la modificarea deciziei consiliului raionai w.9/4 dn23 decembrie 2010,, Ei deciziaw.ll20.2din 03 martie 2016 - Cu privire la modificare a decizieiConsiliului raional w.914 dn23 decembrie 2OlO-.

6. Avizarea gi consultarea publici a proiectului de decizie
In conformitate cu prevederile art. 32 alLegiinr. 100 dn 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectuldeciziei a fost avizat de cf,tre preqedintele raioirului, vicepreqedintele raionului..rp**uii oe aomeniut asistenli socialf,qi cultur6, secretarul consiliului raional, gef Direcfia Generala Asistenli sociaia gi protectia Familiei, qef DirecliaGeneralS Finante specialistul principal,serviciul juridic.
In scopul respectdrii Legii nr. 239 dn 13 noiembrie 2013 privind. transparenta in procesul decizional, proiectul dedecizie va fi plasat pe pagina web a consiliului raional www.or.md la directoriul rr":^ior*r, decizionald, sec{iuneaConsultdri publice' Totodata, dat fiind faptul cE deciziile p-pm" rp* aprobare, contin date cu caracter personal, urmeazf,a fi publicate in Registrul actelor locale cu respectarea prevederilor iegii nr. t:j oin 0g iulie 20ll privind protecfiadatelor cu caracter personal.

T.Consultarea expertizei j uridice
In conformitate cu prevederile art. 37 al Legii nr. 100 din 22 decemb rie 2017 cu privire la actelenonnative, proiectelede decizii au fost expuse expertizeijuridice, dJcf,tre Serviciuljuridic. Structura qi conlinutul actului corespunde normelorde tehnictr legislativl.
Reiegind din cele expuse' proiectul de decizie propun spre avizare comisiilor consultative de specialitate Ei aprobate incarul qedin{ei Consiliului raional.

$ef Direcfie Generaltr Asistenfi Sociartr gi protec{ia a Familiei Gabrieta priNZAfnAN



Anexa nr.1
La decizia consiliului raional
Nr.7/ din 03 atgust2}2l

Tariful contra platl
determinatinbazaMetodologiei de calcul conform HG nr.870 din 0g.10.2014

(costul unei zilelpat)

Secretarul Consiliului raional Serghei Caraman

anul 2021

Total 202t ul9.2 anul202l 2587600

Uzurala 3r.t2.2020 7 tr.IV anul 190500

(Refea state anul 2021,beneficiariNum6rul de 1202aprobafi
9tabelul .2 35

NumErul de zilelpat (35 nr.de beneficiari*cu zilele anului 365
zile =12775 1277s

Costul unei zile Iei 2L7

Costul intrefinerii unui beneficiar lunar
luni

Ql7,5lei*365


