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DECIZIE
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nr. 05/08

Cu privire la aprobarea în redacție nouă
a Statului de personal al Direcției Asistență
Socială și Protecție a Familiei
În temeiul Legii Asistenței Sociale nr.547-XV din 25.12.2003, cu modificările
și completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr.828 din 20.11.2015 ”Cu privire la
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de
specialitate în domeniul asistenței sociale şi protecției familiei și a structurii-tip a
acestuia”, Metodologiei cu privire la completarea și avizarea statului de personal
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 Ordinului nr. 024 din
08.12.2009 al MMPSF și în scopul bunei funcționări și implimentări a serviciilor
sociale, Consiliul raional Hîncești DECIDE:
1. Se aprobă în redacţie nouă Statul de personal al Direcției Asistență Socială și
Protecției a Familiei (se anexează);
2. Se stabilește în sarcina Șefului Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei
Hîncești:
-

să avizeze statul de personal aprobat la Cancelaria de Stat, conform Metodologiei
cu privire la completarea și avizarea statului de personal aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 ;

-

să dispună modificarea sau, după caz, elaborarea noilor fișe de post, ajustarea
raporturilor de serviciu existente, urmare a modificării statelor de personal, în
condițiile prevederilor Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu privire la funcția
publică și statului funcționarului public.

3. Se abrogă Anexa 2 la decizia Consiliului Raional nr. 04/09 din 17 august 2016
“Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției
Asistență Socială cu modificările și completările ulterioare;
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui
raionului, dna Vera PATRAŞCU.
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