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D E C I Z I E 

mun. Cahul 

 

Nr. 05/21-V                                                                              din  12 august 2022 

 

Cu privire la destituirea din funcție publică 

 

 Avînd în vedere multitudinea abaterilor disciplinare ale funcționarului public 

dna Moraru Lilia, șef Direcție Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei,  

care constau admiterea neregulilor privind: 

 - evaluarea necesităților beneficiarului, întocmirea planului individualizat de 

îngrijire și semnarea acordului de prestări servicii la Serviciul de îngrijire socială la 

domiciliu, 

 - întocmirea fișei de evaluare a necesităților beneficiarului, întocmirea 

planului individualizat de îngrijire și a acordului de prestări servicii la Serviciul de 

îngrijire socială la domiciliu, 

 - verificarea și respectarea cerințelor privind suspendarea și sistarea prestării 

Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, 

 - verificarea și respectarea cerințelor privind monitorizarea și evaluarea 

serviciilor de îngrijire la domiciliu la Serviciu; 

 - angajarea și gestionarea personalului Serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu, 

 - respectarea procedurii de plasament al copilului și respectarea criteriilor de 

eligibilitate, 

 - evaluarea necesităților de asistență și dezvoltare a copilului, 

 - plasamentul copilului în serviciul Asistență Parentală Profesionistă, 

 - monitorizarea plasamentului copilului și revizuirea planului individual de 

asistență a copilului, 

 - încetarea plasamentului a copilului, 

 - întocmirea dosarului copilului, 

 - evaluarea și angajarea personalului serviciului Asistență Parentală 

Profesionistă, 

 - evaluarea anuală a competențelor profesionale ale asistenților parentali 

profesioniști; 

 - neasigurarea intrării izolate pentru copii din instituția de educație timpurie 

nr. 1 din mun. Cahul și pentru beneficiari la Centrul de plasament temporar, 

 conform demersului președintelui comisiei de disciplină din 11 august 2022, 

în baza art. 57 lit. (g), (j), art. 58 alin. g), art. 59 alin. (1),(7),(10), art. 64 alin. 

(1) lit. b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public, art. 81 alin. 3) din  Codul Muncii al RM,   

în baza art. 43 alin. 1 lit. n) al Legii nr. 436 /2006 privind  administrația publică 

locală, 
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  Avizul pozitiv Comisiei consultative de specialitate probleme sociale 

(învățămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistență socială, protecția drepturilor 

copilului, utilizarea forței de muncă), Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se aplică sancțiune disciplinară destituirea din funcție publică a  dnei Moraru 

Lilia, șef Direcție Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei, pentru 

săvîrșirea abaterilor disciplinare care au avut consecințe grave în legătură cu 

atitudinea iresponsabilă și neglijență în serviciu.  

2. Se preavizează dna Moraru Lilia să depună declarația cu privire la avere și 

interese personale în termen de 30 zile de la data încetării activității, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a 

intereselor personale.  

3. Președintele raionului Cahul, dl Nicolae Dunas va dispune compensarea 

concediilor anuale nefolosite conform legislației. 

4. Actul administrativ de sancţionare se comunică funcţionarului public 

sancţionat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, sub semnătură, în 

conformitate cu pct. 66 din anexa nr. 7 la Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009.   

5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Саhul (sediul central, str. 

М. Fruпzе, nr.63) în tеrmеn de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 

209 alin. 1  lit. a) din Codul administrativ al RM nr. 116/2018. 

6. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de dna Elena Daud, 

vicepreședintele raionului Cahul, și de Comisia consultativă de specialitate 

probleme sociale (învățămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistență socială, 

protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă). 

  

   Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                       Tatiana SEREDENCO 

 

Contrasemnează:  

      Secretarul  

         Consiliului Raional Cahul                                       Cornelia PREPELIȚĂ  
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