
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAHUL

MD-3 909, mun.Cahul, Piafa Independentei, 2
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DECIZIE
mun. Cahul

Nr.05/07-IV I L octombrie 2018

Cu privire la instituirea Serviciulu'i social de
suport m oneta r ad res at familiilor/persoanelor d efavo rizate

in temeiul art. 43 qi art. 46 din Legea privind administralia publici locald nr. 436-
XVI din 28.12.2006, Legii asistenlei sociale nr.547-XV din25 decembrie 2003, Legii cu
privire la serviciile sociale nr.l23 din 18 iunie 2010 gi Regulamentului-cadru privind
organizarea qi func{ionarea Serviciului social de suport monetar adresat
familiilor/persoanelor defavorizate" aprobat prin Hot[rdrea Guvernului nr. 716 din
18.07.2018, avizului Comisiei consultative de specialitate, Consiliul Raional Cahul

DECIDE:
1. Se instituie Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor

defavorizate, in cadrul Direcliei Generale Asistenld Sociald gi Proteclie a Familiei.
2. Se aprobd Regulamentul privind organizarea gi funclionarea Serviciului social de

suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, conform anexei nr.1.
3. Se aprobd componenla nominald a Comisiei pentru proteclia persoanelor aflate in

situalii de dificultate de pe ldngb Direc{ia Generald Asistenfd Sociala ;i Proteclie a

Familiei. conform anexei nr.2.
4. Direclia Generald AsistenJd Sociald qi ProtecJie a Familiei (dna Lilia Moraru) va'

asigura funcJionarea Serviciului, in conformitate cu legislafia in vigoare.
5. Se stabilegte, cd in cazul demisiei din funclie a membrilor Comisiei, atribu{iile lor

in cadrul Comisiei vor fi preluate de cdtre persoanele nou desemnate in aceste
funclii, fdrd a fi adoptatd o nou6 decizie.

6. Se recomandd autoritdJilor APL de nivelul I din raionul Cahul sI asigure
instituirea echipelor multidisciplinare, in conformitate cu pct. 5 al Regulamentului
menf ionat in p ct.2 al pr ezentei decizi|

7. Direclia Asistenld Sociald gi Proteclie a Familiei va asigura planificarea gi

finan{area cheltuielilor legate de organizarea qi funclionarea Serviciului social de
suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate din contul mijloacelor
financiare ale bugetului raionului Cahul, precum gi din donalii, granturi gi alte
surse, conform legislaliei.

& Controlul executlrii prezentei decizii se pune in sarcina vicepreqedintelui
raionului, dl Vladimir Calmic, qi Comisiei probleme sociale (invd{dmdnt, tineret,
sport, culturd, sdndtate, asisten{[ social6, protec{ia drepturilor copilului, utilizarea
fo4ei de muncd) - pregedinte dna Tatiana Seredenco.

Pre$edintele
Consiliului Andrian GALAJU

Cont
Secret

Consiliului

\'_

#
tt rdiL

Cornelia PREPELITA



Anexa nr.1
a Consiliului Raional Cahul
nr.05/07-IV din 1 I .10.201 8

REGULAMENT
cu privire la organizarea qi func{ionarea Serviciului social de suport monetar adresat

familiilor/persoanelor defavorizate

I. DISPOZITII GENERALE
1. Prezentul Regulament stabilegte modul de organizare qi funclionare a Serviciului social de

suport monetar familiilor/persoanelor defavorizate (in continuare - Serviciul).
2. Serviciul este instituit in baza deciziei Consiliului Raional Cahul, in cadrul Direcliei

Generale Asistentd Sociald qi Proteclie a Familiei (in contiuare DGASPF).
3. Serviciul este un serviciu social specializat gi igi desftqoard activitatea in conformitate cu

prezentul Regulament gi prevederile legislaliei in vigoare.
4. Serviciul este adresat familiei/persoanei defavorilate pentru a preveni qi/sau a limita gi/sau

a depdqi situaliile de.dificultate in vederea prevenirii marginalizFtrii qi excluziunii socio-
economice.

5. in sensul prezentului Regulament se definesc urmdtoarele no{iuni:
beneJiciari ai Serviciului - familiile/persoanele defavorizate, confirmate in baza

rezultatelor evaludrii necesitdlilor, cetdteni ai Republicii Moldova qi strdinii specificali in
art. 2 alin. (i) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 201 1 privind integrarea strdinilor in
Republica Moldova, domiciliati pe teritoriul acesteia;

persoand/familie defavorizatd - persoand gi familie socialmente vulnerabile, aflate in
situalii de dificultate, care impiedicd activitatea normald a acestora din punct de vedere
economic, educativ, social etc.;

situalie de dificultate - situatie dificild in care se afld o persoand./ familia la un
moment dat, condifionatd de factori socio-economici, de sdndtate gi/sau care rezultd din
mediul social de viatd dezavartajat, pierderea sau limitarea propriilor capacitdli de
integrare social6;

suport monetar - o sumd bdneascd nerambursabild qi neimpozabild care se acordd
pentru facilitarea realizdrii acJiunilor stabilite in planul individualizat de asistenJd,
familiei/persoanei aflate in situalie de dificultate confirmatd prin rezultatele evaludrii
necesit6lilor;

evaluarea necesitd6ilor - proces realizat in baza procedurilor stabilite in
Managemetul de caz, aprobat de Ministerul Sdndtdlii, Muncii qi ProtecJiei Sociale;

manager de caz - asistentul social comunitar;
echipd multidisciplinard - grup de specialigti din mai multe domenii, instituit de

autoritatea administratiei publice locale de nivelul intii, care include asistent social
comunitar, medic de familie gi/sau asistentul medical, poli{ist, reprezentant al autoritdlii
administarfiei publice locale de nivelul unu, reprezentant al societdtii civile, lucrdtor social
care participd la evaluarea necesitdlilor qi implementarea planului individualizat de
asistentd.

Comisia pentru proteclia persoanelor aflate in situalii de diJicaltate - organ abilitat
cu eliberarea avizului pentru acordarea/neacordarea suportului monetar
familiilorlpersoanelor defavorizate, constituit prin decizia Consiliului raional/municipal.
Preqedintele Comisiei este vicepregedintele raionului pe probleme sociale. Membrii
Comisiei: geful DGASPF, geful/managerul Serviciului social de suport monetar
familiilor/persoanelor defavorizate, reprezentanti ai domeniului sdnAtAfi, poliliei,
reprezentanli ai autoritdlilor administarfiei publice locale de nivelul intii, reprezentan\i ai
societajii civile.



il. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE,
SCOPUL $I OBIECTIVELE SERVICIULUI

6. Serviciul iqi desftqoard activitatea in conformitate cu urmdtoarele principii:
1) Accesibilitate qi disponibilitate;
2) Informare;
3) Abordare individualizatd;
4) P6rteneriat;
5) Participare;
6) Confidentiahtate;
7) Non-discriminare.

7. Serviciul are drept scop, susJinerea familiei/persoanei defavoizate pentru prevenirea/
diminuarea/depdgirea situaJiilor de dificultate, precum gi pentru prevenirea excluziunii
sociale gi institutionalizdrii acestora, inbazanecesitdlilor identificate.

8. Obiectivele Serviciului sint urmdtoarele:
l) facilitarea depdqirii situaliei de dificultate cu care
defavoizatd;

se confruntd familia/persoana

2) acordarea suportului monetar familiei/persoanei defavorrzate, conform necesitdlilor
identificate;

3) prevenirea excluziunii sociale gi/sau institulionalizdrii membrilor familiei/persoanei
defavorizate;

4) asistarea familiei/persoanelor defavorizate in scopul valorificdrii suportului monetar
conform necesitdlilor.

UI. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI
Secliunea I

Organizarea Serviciului ;i cooperarea cu Comkia
9. Organizarea qi funcJionarea Serviciului este asiguratd de managerul Serviciului in

colaborare cu specialiqtii DGASPF, conform prevederilor prezentului Regulament.
10. Activitatea Serviciului se rcalizeazd in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament qi ale deciziei consiliului raional privind instituirea Serviciului. ,

11,. Serviciul colaboreazd cu Comisia pentru proteclia persoanelor aflate in situalii de
dificultate.
12. $edintele Comisiei se convoacd planificat sau la necesitate de cdtre preqedintele acesteia.
13. Comisia elibercazd" aviz pentru acordarea/neacordarea suportului monetar
familiilor/persoanelor defavorizate, in baza Raportului de evaluare a situaliei
familiei/persoanei defavorizate qi a recomandirilor echipei multidisciplinare.
14. Avizul pozitiv pentru acordarea suportului monetar va conline informalii cu privire la
mdrimea (suma exprimatd in lei), destinalia gi perioada de acordare (exprimati in luni) a
suportului.

Secliunea 2
Aco r dar ea s ap ortalai mon etsr

15. Cuantumul suportului monetar nu va depdqi suma de 6 000 lei.
16. Suportul monetar se acordd printr-o singurd platd sau printr-o platd lunard, pentru o
perioadd determinatd, dar nu mai mare de 6 luni.
17 .In cazul pld[ilor lunare pentru o perioadd determinatL, dar nu mai mare de 6 luni, suma
pldlii lunare va fi calculatd proporlional numSrului de luni Ei cuantumului suportului monetar.
18. Suportul monetar se acordd o singur[ datd pe parcursul anului in curs (indiferent dacd este

o singurd platd sau o platd lunard).
19. Achitarea suportului monetar beneficiarului se va efectua prin intermediul prestatorului de

servicii de platd desemnat, conform legislaliei in vigoare.
20. Titularul suportului monetar este persoana solicitantS, iar beneficiarul acestuia -

fami I i a/p ers o ana defav or izatd".

21. Suportul monetar se acordd beneficiarului pentru reparalia locuinlei qi/sau
repara[ialconstrucfia sobei, adaptarea locuinlei la necesitdlile familiei/persoanei defavorizate,

L



procurarea combustibilului pentru prepararea hranei gi pentru incdlzire in sezonul rece,
procurarea mobilierului adaptat la necesitdli, precum gi alte necesitdli stabilite in planul
individuali zat de asistenfd.
22.Pentru familiile beneficiare de ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului, la
stabilirea dreptului la suport monetar se vor lua in considerare necesitdlile menlionate in
acordul de cooperare semnat de cdtre beneficiar qi structura teritoriald de asistenld sociald,
evitindu-se dublarea asistenlei acordate.

Seclianea 3

23. rdentincarea rami ,,t#t{f,Ki!t3'{:;^::::,::"';"y#\::iK"^mdsurlor de asistenld
sociald sub formd de suport monetar se realizeazd de cdtre asistentul social comunitar qi/sau
familiile/persoanele defavorizate sint referite de cdtre medicul de familie, asistentul medical,
reprezentantul autoritdlilor administrafiei publice locale, instituliile rezidenliale in procesul de
dezinstituliottalizare, instituliile de drept, reprezentanlii oryanizaliilor neguvemamentale
qi/sau la solicitarea directd a unuia dintre membrii familiei/persoanei defavorrzate sau a
reprezentantului legal al acesteia.
24. Dreptul de a beneficia de Serviciu se stabilegte inbaza criteriilor de eligibilitate, conform
anexei nr. 1 la prezentul Regulament, rezultatelor evaludrii necesitdlilor, avizului pozitiv
prezeriat de cdtre Comisie qi acliunilor stabilite in planul individualizat de asistenld.
25. Planul individualizat de asistenld este elaborat in cadrul qedinlei de planificare a asistenlei
sociale, inbaza recomanddrilor echipei multidisciplinare, cu participarea membrilor acesteia
gi a familiei/persoanei sau a reprezentantului legal al acesteia.
26. Odatd cu planificarea asistenlei sociale, managerul de caz ;i titularul semneazd un acord
de colaborare privind responsabilitAfile acestora in contextul implementdrii planului
individualizat de asistenld qi al consecinlelor nerespectdrii angajamentelor asumate de cdtre
beneficiar.
27. Asistentul social perfecteazd raportul de evaluare a situaliei familiei/persoanei
defavorizate conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament ;i il prezintd managerului
Serviciului spre examinare.
28. Raportul de evaluare a situaliei familiei/persoanei defavorizate este examinat in cadrul
qedinlei Comisiei.
29. Stabilirea dreptului de acordare/neacordare a suportului monetar se realizeazd in baza
ordinului qefului DGASPF, linind cont de prevederile pct.24.
30. Managerul de caz monitorizeazd. implementarea planului individualizat de asistenfd, dupd
necesitate, dar nu mai rar de o datd pe lund, inclusiv tfiilizarea suportului monetar oferit
familiei/persoanei.
3L. Managerul de caz asigurd" revizuirea periodicd a planului individualizat de asistenld prin
organizarca Eedinlelor de revizuire. Carezultat alrevizuirii planului individualizat de asistenld
se intocmeqte un proces-verbal care se aduce la cunogtinfa beneficiarului qi se anexeazd in
dosarul acestuia.
32. Modul de utilizare a suportului monetar se consemneazdin actul de constatare autilizdrii
mijloacelor financiare, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament, semnat de cdtre titularul
suportului monetar qi managerul de caz.

33. Atunci cind managerul de caz constat1, tttilizarea suportului monetar in alte scopuri decit
cele prevdzute in planul individualizat de asistentd, acesta solicitd structurii teritoriale de
asistenld sociald sistarea pl6!ii, cu exceplia situatiilor ?n care utilizarea suportului monetar in
alte scopuri dec?t cele prevdzute in planul individualizat de asistenld sint condilionate de
riscuri sociale cu impact major asupra membrilor familiei.
34. Sistarea suportului monetar se realizeazd in baza ordinului gefului DGASPF, iar copia
acestuia se anexeazd la dosarul beneficiarului. in cazul sistdrii plilii mijloacelor financiareo
managerul de caz va continua lucrul cu cazul.
35. Managerul de caz inchide cazul'beneficiarului odatd cu realizarea planului individualizat
de asisten{d qi cu inregistrarea progreselor durabile in dinamica depdEirii situaliei de
dificultate, intocmind raportul cu privire la rezultatele implementdrii planului individualizat
de asisten{d.
36. Managerul de caz asigurd intocmirea qi pdstrarea dosarelor beneficiarilor de Serviciu.

.t



Seclianea 4
Drepturile ;i obligaliile prestdtorului Serviciului

37. Prestdtorul are urmdtoarele drepturi
1) sd colaboreze cu autoritAflle administratiei publice locale, instituliile medicale, instituliile
rezidenliale, prestatorii de servicii sociale, organele de mentinere a ordinii publice, agentia
pentru ,ocuparea fo4ei de munc6, institulii de invdtdmdnt, ONG-uri, voluntari, agenli
economici, alte institulii gi organizalii, indiferent de forma de organizare, pentru a atinge
scopul gi obiectivele Serviciului;
2) sd solicite qi sd primeascd, in condiliile legii, documente, materiale qi informatii necesare
pentru exercitarea atribuliilor sale de la autoritdlile administra{iei publice centrale qi locale,
institufii gi organiza{ii;
3) sd acceseze mijloace financiare de la organizatii donatoare gi si le foloseascd in scopul

realizdrii competentelor sale, in conformitate cu legislalia in vigoare.

38. Prestatorul Serviciului are urmdtoarele obligalii:
1) sd aprobe regulamentul de ordine interioard;
2) sd presteze servicii potrivit prevederilor legislaliei;
3) sd asigure informare, asisten!6, suport beneficiarilor de servicii;
4) sd aplice politica gi procedurile existente de respectarc a confidenlialitAfi qi s[ asigure

proteclia datelor cu caracter.personal conform prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind
protec{ia datelor cu caracter personal;

5) sd asigure un sistem de primire, inregistrare gi solutionare a plingerilor cu privire la
serviciile oferite ?n cadrul Serviciului, in conformitate cu legislalia;

6) sd colaboreze cuorganizatiile neguvernamentale, autoritdtile administraJiei publice locale,
instituliile rezidenliale gi alli prestatori de servicii pentru integrarea sociald a beneficiarilor gi
accesul acestora la alte servicii;

7) sd asigure informarea cu privire la activitatea Serviciului;
8) sa furnizeze,la cerere, date statistice delinute de Serviciu;
9) sd asigure formarea iniliald qi continud a personalului Serviciului.

Secliunea 5
Dreptarile Si o bligaliile beneJiciarilor S erviciului

39. Beneficiarii Serviciului au urmdtoarele drepturi:
1) sd fie informafi asupra prevederilor legale privind functionarea Serviciului;
2) sA i;i exprime acordul referitor la serviciile prestate in cadrul Serviciului;
3) sd depund pldngeri in condiliile legislaliei cu privire la calitatea serviciilor prestate, la

atitudinea gi tratamentul personalului etc.;
4) sd participe la evaluarea gi elaborarea planului individualizat de asistenfd;
5) sd fie asista{i gi sprijinili de cdtre personalul Serviciului/managerul de cazinrealizarea

obiectivelor planului individuali zat de asi sten!6;
6) sa li se pdstreze qi sd utilizeze datele cu caracter personal in siguranld qi confidenlialitate;
7) sd ceard sistarea Serviciului;
8) s5 semneze acordul de colaborare qi raportul de constatare autilizdrii suportului monetar;
9) sd f,re informati despre drepturile gi obligatiile in calitate de beneficiar al Serviciului.
40. Benefrciarii Serviciului au urmitoarele obligatii:
1) sd furnizez'e informalii corecte pi relevante cu privire la identitatea, situa{ia familiald,

sociald, economicd qi la starea sdndtdtii lor, fiind responsabili pentru veridicitatea acestor
informalii;

2) sa utilizeze suportul monetar conform acliunilor stabilite in planul individualizat de acfiuni
Ei angajamentelor asumate in acordul de colaborare;

3) sd participe la procesul de luare a deciziilor;
4) sa participe la implementarea planului individuahzat de asisten!6;
5) sd manifeste o atitudine responsabild fatd de personalul Serviciului;
6) sd semneze acordul de colaborare gi raportul de constatare avtilizdrii suportului monetar.



Secliunea 6
Procedura de depunere gi examinare u pltngerilor/contesta(iilor

41. Serviciul deline qi aplicd o procedur6 de depunere qi examinare a plingerilor/contestaliilor
privind calitatea serviciului prestat/acordarea /neacordarea dreptului la serviciu.
42.Benefrciarii sint informati despre procedura de depunere qi examinare a
plingerilor/contestaliilor.
43. Serviciul deline qi aplicd Registrul de inregistrare a plingerilor/contestafiilor care conline
inclusiv informafii privind modul de examinare a plingerilor qi mdsurile intreprinse.

IV. RESURSELE UMANE $I MANAGEMENTUL
SERVICIULUI

44. Personalul Serviciului include: managerul Serviciului, asistenlii sociali supervizori qi
asistenlii sociali comunitari din cadrul Serviciului de asistentd sociald comunitar5.
45. Managerul Serviciului este numit prin ordin al qefului structurii teritoriale de asistentd
social6, conform legislaliei.
46.Managerul Serviciului, in colaborare cu geful serviciului de asistentd sociald comunitard:

1) asigurd calitatea serviciului prestat prin coordonarea activitdlii asistenlilor sociali
comunitari, organizarea gedintelor de supervizare a acestora gi prin monitorizarea activitdlilor in
vederea consoliddrii competentelor profesionale, gestiondrii eficiente a resurselor, activitdlilor gi

timpului de lucru;
2) evalueazd anual performantele asisten{ilor sociali comunitari in prestarea Serviciului;
3) identificd necesitdlile de formare inijials/continud a asistenlilor sociali comunitari gi oferd

suport in imbundtdtirea performanf ei individuale.
47.Managerul Serviciului intocmeqte, trimestrial qi anual, rapoarte privind activitatea

Serviciului, care sunt prezentate qefului DGASPF.
48. Monitorizarea qi evaluarea Serviciului este efectuat5 de DGASPF.
49.Managerul Serviciului in comun cu DGASPF elaboreazd anual bugetul Serviciului, care.

este aprobat de cdtre Consiliul Raional Cahul.

V. DOCUMENTATIA SERVICIULUI
50. Documentele referitoare la organrzarea qi funcfionarea Serviciului sint:

1) regulamentul Serviciului;
2) planul anual de activitate a Serviciului;
3) rapoartele de_activitate a Serviciului;
4) bugetul anual pentru funcJionarea Serviciului;
5) rapoartele privind evaluarea situaliei familiei/persoanei defavorizate;
6) avizele Comisiei privind acordarea/ neacordarea suportului monetar;
7) ordinele qefului DGASPF, privind acordarea/neacordarea suportului monetar;
8) registrul de eviden!6 a ordinelor privind acordarea/neacordarea suportului monetar;
9) registrul de inregistrare a plingerilor/contestafiilor.
51. Copiile documentelor specificatela pct. 50 subpct. 6) qi 7) se transmit managerului de caz,
care le anexeazd la dosarul beneficiarului.

VI. FINANTAREA SERVICIULUI
52. Cheltuielile legate de organizarea qi funclionarea Serviciului se efectueazd drn contul

mijloacelor financiare ale bugetelor locale de nivelul al doilea, din donatii, granturi qi din alte
surse, conform legisla{iei.
53, Salarizarea personalului se efectueazd in conformitate cu legislalia in vigoare.

VII. DISP OZITIT SPECIALE
54. Litigiile apdrute ?n procesul prestdrii Serviciului, care nu pot fi soluJionate pe cale amiabild
de c6tre pirJi, sint transmise spre examinare instanfelor de judecatS, in condiliile legislafiei.
55. Pentru nerespectarea prevederilor actelor normative qi ale prezentului Regulament,
personalul Serviciului poartd rdspundere conform legislatiei in vigoare.
56. Controlul qi evaluarea activitdlii Serviciului se efectueazd de cdtre organele abilitate cu acest
drept.



Anexa nr. I
la Regulamentul cu privire la organizare gi functionarea

Serviciului social de suport monetar adresat
familiilor/persoanelor defavorizate

Instruc{iunea
privind modul de determinare a eligibilitifii pentru Serviciu

Familia/persoana este consideratd eligibild pentru Serviciu, dacd intrune$te cumulativ
urmdtoarele condilii:

a) este in situalie de dificultate, confirmatd in baza rezultatelor evaludrii
necesitdJilor de cdtre echipa multidisciplinarS;

b) membrii familiei/persoanei defavoizate sunt cet5{eni ai Republicii Moldova qi

strdinii specificali in art. 2 alin. (1) din Legea nr.274 din27 decembrie 2011
privind integrarea strdinilor in Republica Moldova gi domiciliazd pe teritoriul
acesteia;

c) familia/persoana nu beneficiaz[ lnu a beneficiat pe parcursul unui an
calendaristic de ajutor bdnesc in cadrul Serviciului social sprijin pentru
familiile cu copii qi nu se afld in serviciu social de plasament de duratd.

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la organizare 9i functionarea
Serviciului social de suport monetar adresat

fami liilor/persoanelor defavorizate

RAPORT DE EVALUARE A SITUATIEI FAMILIEVPERSOANEI
(se prezintd Comisiei raionale pentru protectia persoanelor aflate in situatii de dificultate)

L Date senerale desore familie/persoanS:
Membrii familiei (care locuiesc impreund la momentul evaludrii)

IL Constatdri,realizdri gi necesitS{i stabilite in urma evaludrii complexe a familiei:

Numele, prenumele titularului suportului monetar
(Numele, Prenumele)

Numele, prenumele persoanei care va gestiona suportul

Numele, prenumele managerului de caz

Data fntocmirii'

(Numele, Prenumele)

N r.
d/o

Nume, prenume Data, luna,
anul nagterii

RetaJii de rudenie Statut ocupafional

I

Necesitlf ile
identificate in

rezu ltatul
evaluirii

complexe a

familiei

RecomandErile
echipei

multidisciplinar e

pentru
preven irea/dim i

nuarea/depigire a

situafiilor de
d ific ultate

AcJiunile
planificate in

planul
individualizat
de asistenti

AcJiu n ile
'ealizate din

plan ul
individuali

zat de
asistenfi
pini la

solicita rea
sunortului

Respon
sibii

Bunul/
servici
ulcare

urmea zi
si fie
procur

at

Cantit
atea

Preful
estimativ

pe
u n itate,
Iei

Preful
estimafi v
total, lei

monetar

(Numele, Prenumele)



Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la organizare gi functionarea

Serviciului social de suport monetar adresat
familiilor/persoanelor defavorizate

2018 mun.Cahul

. ACT
de constatare a utilizirii suportului monetar

Prin prezentul act, se confirmd ttilizarea suportului monetar, acordat it baza ordinului
qefului DGASPF nr. din , 2018, in mdrime de lei, pe dosarul
beneficiarului/titularului (numele,prenumele) domiciliat Ia adresa: (adresa la domiciliu),
dupd cum urmeazd:

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

lei, a fost cheltuitd la

lei, a fost cheltuiti la

lei, a fost cheltuitd la

lei, a fost cheltuitd la

lei, a fost cheltuitd la

ln rezultatul verificdrii corectitudinii utilizdrii suportului monetar primit in sumd de

_ lei, s-a constatat utilizarea contrar destinaliei a sumei de lei.

Manager de caz
(Numele, Prenumele) (semndtura)

Titularul suportului monetar
(Numele, Prenumele) (semnItura)



Anexa nr.2
a Consiliului Raional Cahul
nr.05/07-IV din 1 1.10.2018

Componen{a nominali
a Comisiei pentru protecfia persoanelor aflate in situa{ii de dificultate

^Pregedinte 
al Comisiei:

CALMIC Vladimir - vicepreqedinte al raionului Cahul
Membrii

MORARU Lilia

COTEATA Snejana

CHIRINCIUC Iulia
CHIROV Ala
ROMANIUC Tatiana
FACHIROV Aurica

Comisiei:

- $ef Direcfia Generald Asistenld SocialS qi Proteclie a
Familiei

- managerul Serviciului social de suport monetar adresat
famil iil orlpers o anel or de favor izate

- medic la IMSP Centrul de Sdndtate Cahul

- reprezentant al Inspectoratului de Polilie Cahul

- viceprimar al mun. Cahul

- pregedintele Asocialiei invalizilor din raionul Cahul.

ffiffi


