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PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

  Nr. ________                                                                                                      ________ 2022 

 

Privind modificarea Regulamentului 

cu privire la funcționarea Instituției Publice  

„Azilul raional pentru persoane în vârstă și 

persoane cu dizabilități”, aprobat prin 

Decizia nr.04/16-IV din 18 mai 2017 

 
 În temeiul art. 43 alineatul (1)  lit. i) din Legea Republicii Moldova nr.436/2006 privind 

administraţia publică locală,.art. 62-64 din Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele 

normative, având în vedere demersul directorului IP „Azilul raional pentru persoane în vârstă și 

persoane cu dizabilități” din com. Moscovei nr.18 din 13 iunie 2022, avizul Comisiei consultative de 

specialitate probleme sociale (învăţămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia 

drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă), Consiliul Raional Cahul 

D E C I D E: 
1. Se modifică Regulamentul cu privire la funcționarea Instituției Publice „Azilul raional pentru 

persoane în vârstă și persoane cu dizabilități”, aprobat prin Decizia nr.04/16-IV din 18 mai 2017, cu 

modificările ulterioare după cum urmează: 

    - după punctul 16 se adaugă punctul 161 cu următorul cuprins: 

 ”161. În lipsa directorului Instituției Publice „Azilul raional pentru persoane în vârstă și 

persoane cu dizabilități” din com. Moscovei, atribuțiile funcției acestuia vor fi exercitate de către un 

director adjunct desemnat prin ordinul directorului.”; 

  -  la punctul 24, după cuvintele „de a achita lunar” se adaugă sintagma „pînă la data de 20 a 

fiecărei luni”.  

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Elena Daud, vicepreşedintele 

raionului Cahul, și Comisiei consultative de specialitate probleme sociale (învăţămînt, tineret, sport, 

cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă).  

 

        Preşedintele şedinţei  

        Consiliului Raional Cahul                                             

       Contrasemnează:             

               Secretarul           

        Consiliului Raional Cahul                                   Cornelia  PREPELIŢĂ 

 
Elaborat: V.Cassir, directorul IP „Azilul raional pentru  persoane în vârstă și persoane cu dizabilități”  

Coordonat: E. Daud, vicepreşedintele raionului 

Vizat pentru legalitate: L. Răileanu, specialist principal (jurist)  

Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie privind modificarea Regulamentului cu privire la funcționarea 

Instituției Publice „Azilul raional pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități”, 

aprobat prin Decizia nr.04/16-IV din 18 mai 2017 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  
 Instituția Publică „Azilul raional pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități”. 

 2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite  
     În regulamentul aprobat anterior nu a fost stipulat de către cine vor fi exercitate 

atribuțiile de funcție ale directorului în lipsa acestuia.  

     Tînînd cont de faptul că există doi directori adjuncți, se propune ca directorul să 

dispună prin ordin îndeplinirea atribuțiilor sale în caz de lipsă a sa temporară.  

 În Regulamentul anterior nu a fost stipulat termenul clar de achitare a plăților 

pentru cazare. 

       3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  
Proiectul deciziei prevede modificarea Regulamentului cu privire la funcționarea 

Instituției Publice „Azilul raional pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități”.  

     4. Fundamentarea economico-financiară  
Nu necesită cheltuieli suplimentare. 

    5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  
 Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul art. 43 alineatul (1)  lit. i) din Legea 

Republicii Moldova nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,.art. 62-64 

din Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.  

     6. Consultarea publică a proiectului 
  În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire 

la actele normative, proiectul deciziei a fost coordonat cu vicepreședintele raionului pe 

probleme sociale, avizat de secretarul Consiliului Raional și de Serviciul juridic. În scopul 

respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, 

proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului Raional www.cahul.md 

la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de decizie. 

__________ 
Viorica CASSIR, 

Director  IP „Azilul raional pentru persoane în  

vârstă și persoane cu dizabilități”                                                           
 

http://www.cahul.md/

