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nr. 01/08

Cu privire la modificarea și completarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Centrului de îngrijire la domiciliu pentru
persoanele care se află în incapacitatea de a se
îngriji individual din or. Hîncești și zona aferentă.

În conformitate cu prevederile art.13 alin.(2) Legea asistenţei sociale Nr. 547
din 25.12.2003, în temeiul art.43 alin.(1) lit. q ) și r), art.46 alin. (1) din Legea
privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliului Raional Hînceşti DECIDE:
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire la
domiciliu pentru persoanele care se află în incapacitatea de a se îngriji
individual din or. Hînceşti şi zona aferentă prin Decizia Consiliului Raional
Hînceşti nr. 07/19 din 10 decembrie 2010 se modifică și se completează,
respectiv:
- Pct.6 se completează cu propoziția ” În cadrul Centrului funcționează
serviciul social de alimentare din or. Hîncești, asigurată de către Direcția
Aistență Socială și Protecția Familiei Hîncești în parteneriat cu Primăria
oraşului Hîncești.”;
- La pct.9 lit. b) a Regulamentului după cuvintele “îngriji individual” se
include sintagma “inclusiv, alimentarea categoriilor socialmente
vulnerabile”, în continuare, conform textului inițial;
- Pct.12 se completează cu “- servicii de alimentare; – servicii de spălare a
lengeriei de corp și de pat (după caz); - alte servicii indispensabile
persoanelor care se află în incapacitatea de a se îngriji individual (după
caz).”;
- După pct.15 se introduc următoarele prevederi:
“151. Întru realizarea funcției de alimentare a categoriilor socialmente
vulnerabile Centrul este abilitat cu:
a) prepararea şi servirea zilnică a unei mese de persoană (de obicei a
prînzului);
c) transportarea gratuită la domiciliu a hranei (pentru persoanele
specificate în lege);
d) prepararea şi distribuirea hranei prin echipele mobile.

152. Perfectarea anchetelor sociale ale solicitanţilor serviciilor prestate de
serviciul social de alimentare se efectuează în baza cererii depuse de ei la
DASPF, cu anexele prevăzute de legislația în vigoare.
153. Direcția Aistență Socială și Protecția Familiei Hîncești exercită
controlul asupra alimentării categoriilor socialmente vulnerabile, și
asigură planificarea şi alocarea resurselor financiare din surse legale
pentru funcţionarea acestui serviciu.”;
- Pct.16 se completează la final cu sintagma “precum și alte categorii
socialmente vulnerabile prevăzute de cadrul legal în vigoare”;
- Pct.26 se completează cu sintagma “ - coordonează și organizează
procesul de alimentare a beneficiarilor”;
- Pct.35 lit. c) se completează la final cu “produselor alimentare și
consumabilelor”;
- La pct.35 lit. d) cuvântul “imobilului” se substituie cu “imobilelor”.
2. Se împuternicește cu dreptul de încheiere a raporturilor contractuale ce
vizează punerea în aplicare a prevederilor prezentului act administrativ,
inclusiv a contractelor de locațiune și sublocațiune gratuită, dna Tamara
Călugăru, şef a Direcției Aistență Socială și Protecția Familiei Hîncești,
responsabilă de executarea conformă a deciziei în cauză.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Grigore
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