
 
 

 

PROIECT 
D E C I Z I E 

                                   
Nr. _______                                                                                            din ___________ 2023 

Cu privire la transmiterea, cu titlu gratuit, 
a unui mijloc de transport 
 

În temeiul art.43 alin.(1) lit. c) din Legea privind administrația publică locală nr. 
436/2006, art.10 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 547/2003, art 8 alin. (1) lit.a) și lit. b) 
din Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale, art. 52 alin. (5) din Legea nr. 60/2012 
privind inlcuziunea socială a persoanelor cu dizabilități, Regulamentului-cadru privind 
organizarea și funcționarea Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități” și a 
Standardelor minime de calitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.569/2019, având în 
vedere Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 02/25-V din 26 mai 2022 „Cu privire la aprobarea 
Acordului de Parteneriat cu AO „ActiveWomen”, Contractul de donație nr.01 din 30 ianuarie 
2023, avizul Comisiei consultative de specialitate probleme sociale (învăţământ, tineret, sport, 
cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă) și 
Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanțe și relații transfrontaliere, 
Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, de la balanța AO „ActiveWomen” în proprietatea 

raionului Cahul a autoturismului adaptat cu ascensor (8 locuri și cu spațiu pentru minim 1 
scaun rulant) Ford Tranzit Custom Kombi Ambiente 2.2 TDCi 125. Cp CLZ561, numărul 
de identificare VIN-WF01XXTTG1NJ28121, numărul motorului NJ28121, numărul 
caroseriei WF01XXTTG1NJ28121, anul producerii 2022, culoarea exterioară alb 
nemetalizat, cu numărul de înmatriculare HWN 481, valoarea de bilanț 655388,43 MDL. 

2. Se transmite  în administrarea Direcției generale asistență socială și protectie a familiei 
Cahul autoturismul specificat în punctul 1 al prezentei decizii 

3. Direcția generală asistență socială și protectie a familiei Cahul va întreprinde măsurile 
necesare, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, pentru a înmatricula mijlocul de 
transport nominalizat. 

4. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de către doamna Elena Daud,  
vicepreședintele raionului, și de Comisia consultativă economie, reforme, buget, finanțe 
și relații transfrontaliere și Comisia consultativă de specialitate probleme sociale 
(învăţământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor 
copilului, utilizarea forţei de muncă).   

 

Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                       
                                                             
      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                   Cornelia PREPELIȚĂ 

Elaborat: O.Radu, şeful  Direcţiei generale asistență socială și protecția familiei 
Coordonat: E. Daud, vicepreședintele raionului  
Avizat pentru legalitate: E.Olaru, şeful Serviciului juridic şi resurse umane 
Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul deciziei „Cu privire la transmiterea, cu titlu gratuit, 

a unui mijloc de transport” 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de Direcția generală asistență socială și protecție a 
familiei.  
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normative și finalitățile urmărite 
Proiectul deciziei este elaborat  în temeiul art.43 alin.(1) lit. c) din Legea privind administrația 
publică locală nr. 436/2006, art.10 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 547/2003, art 8 alin. 
(1) lit.a) și lit. b) din Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale, art. 52 alin. (5) din Legea 
nr. 60/2012 privind inlcuziunea socială a persoanelor cu dizabilități, Regulamentului-cadru 
privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu 
dizabilități” și a Standardelor minime de calitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.569/2019, având în vedere Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 02/25-V din 26 mai 2022 
„Cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat cu AO „ActiveWomen”, Contractul de donație 
nr.01 din 30 ianuarie 2023. 
Finalitățile urmărite în urma implementării deciziei constau în asigurarea planificării, începînd 
cu 01 februarie 2023, a cheltuielilor pentru întreținerea unității de transport în vederea asigurării 
accesului copiilor cu dizabilități la serviciile specializate de calitate din cadrul Serviciului social 
„Centrul de zi pentru copii cu dizabilități”. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Proiectul prevede Proiectul deciziei prevede  transmiterea, cu titlu gratuit, de la balanța AO 
„ActiveWomen” în proprietatea raionului Cahul și administrarea Direcției generale asistență 
socială și protectie a familiei Cahul, a autoturismului adaptat cu ascensor (8 locuri și cu spațiu 
pentru minim 1 scaun rulant) Ford Tranzit Custom Kombi Ambiente,  cu valoarea de bilanț de 
655388,43 MDL.   
Autoturismul a fost procurat de Asociația Obștească „ActiveWomen” în cadrul proiectului 
„Accesibilitate copiilor pentru o viață decentă”, din sursele financiare oferite de Comisia 
Europeană prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova (UE), în baza 
Acordului nr. ENI/2020/422-368 din 29.12.2020, finanțat de Fundația Soros Moldova. 
Condiția suspensivă și complexă a Fundației Soros Moldova a fost transmiterea, cu titlu gratuit,  
de către Asociația Obștească „ActiveWomen” a unității de transport prestatorului de serviciu 
social, în cazul dat DGASPF Cahul, pentru realizarea scopului Serviciului social „Centrul de zi 
pentru copii cu dizabilități” din raionul Cahul.  
4. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu impune modificarea sau abrogarea 
altor decizii. 
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul 
deciziei a fost coordonat cu  vicepreședintele raionului, avizat de secretarul Consiliului Raional 
și de Serviciul juridic.  
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în 
procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului Raional www.cahul.md  
la directoriul Transparența decizională, secțiunea Proiecte de decizie.  
 
Oxana Radu,  
șef, DGASPF 


