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D E C I Z I E 
mun. Cahul 

 
Nr. 10/09-V                                                                                din 15 decembrie 2022 
 
Privind modificarea Regulamentului 
cu privire la funcţionarea Instituției Publice 
„Azilul raional pentru persoane în vârstă 
 şi persoane cu dizabilităţi”, aprobat 
prin Decizia nr. 04/16-IV din 18 mai 2017  
 
 În temeiul art.43 alin.(1) lit.i) și lit.q) din Legea privind administraţia publică locală 
nr. 436/2006,  art.62-64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, avizului 
Comisiei consultative de specialitate probleme sociale (învățământ, tineret, sport, cultură, 
asistență socială, protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă), Consiliul 
Raional Cahul  

DECIDE: 
1. Se modifică Regulamentul cu privire la funcţionarea Instituției Publice „Azilul 

raional pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi”, aprobat prin Decizia 
nr. 04/16-IV din 18 mai 2017, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

a) punctul 8 va avea următorul conținut: „Azilul are spaţii de cazare cu 
capacitatea de până la 65 paturi, inclusiv 20% contra plată”; 

b) la punctul 24, după sintagma „la aprobarea bugetului raional Cahul pentru 
anul respectiv”  se completează cu următorul text: „În caz de modificare a 
plății lunare pentru cazare, se vor întocmi acorduri adiționale la contract”. 

2. Directorul IP „Azilul raional pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi” 
va întreprinde măsurile de rigoare în vederea înregistrării modificărilor la 
Regulamentul instituției conform procedurilor legale stabilite. 

3. Responsabilitatea pentru îndeplinirea prezentei decizii și monitorizarea activității 
azilului se pune în seama Direcţiei generale asistenţă socială şi protecţie a  familiei 
(șef dna Oxana Radu). 

4. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de dna Elena Daud, 
vicepreședintele raionului Cahul, și Comisia consultativă probleme sociale 
(învățământ, tineret, sport, cultură, asistență socială, protecția drepturilor copilului, 
utilizarea forței de muncă). 
 

         Preşedintele şedinţei  
 Consiliului Raional Cahul                                        Sergiu DRANGOI       
                                                                       
      Contrasemnează: 

          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
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