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                                         Proiect 

D E C I Z I E 
mun.Hînceşti 

     din ___iunie  2018              nr.03/_____ 

                                                             
Cu privire la crearea casei 

de copii de tip familial                                                                                                                               

în baza familiei Burlacu Tatiana                                                                                                            

și  Burlacu Igor din                                                                                                                   

s.Pervomaiscoe r-ul Hîncești                                                                                            

                                                                                     
               În temeiul art. 43 alin (1) lit. i); art. 46 alin. (1)  al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind administrația publică locală, Legii asistenței sociale nr. 547-XV din 25.12. 2003, Legii 

123-XVIII din 18.06.2010 ” Cu privire la serviciile sociale”, în conformitate  cu  prevederile pct. 

18 al Regulamentului Casei de copii de tip familial aprobat prin HG nr.51 din 17.01.2018, art. 149 

din Codul Familiei al Republicii Moldova și avînd la bază avizul comisiei pentru protecția 

copilului aflat în dificultate privind aprobarea solicitantului la funcția de părinte educător, 

Consiliul raional Hîncești DECIDE: 

 

1. Se crează serviciul social Casa de copii de tip familial în baza familiei Burlacu Igor și 

Burlacu Tatiana domiciliați în s.Pervomaiscoe, r-ul Hîncești. 

2. Se stabilește că finanțarea serviciului social CCTF Burlacu Tatiana și Burlacu Igor se 

va efectua din contul mijloacelor aprobate a DASPF Hîncești prin Decizia bugetară   

pentru anul 2018. 

3. Exercitarea conducerii metodologice asupra executării prezentei decizii se pune în 

sarcina dnei Tamara CĂLUGĂRU, șef Direcție Asistență socială și protecție a familiei 

Hîncești. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui 

raionului d-na Vera PATRAŞCU. 

 

Preşedintele şedinţei: 

 

      Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                                               Elena Moraru Toma 

 

Vicepreședintele raionului Hîncești                                                                 Vera Patrașcu 

 

Șeful Direcției Generale Finanțe                                                                       Galina Erhan 

 

Șef DASPF                                                                                                   Tamara Călugăru 

 

Juristul Consiliului Raional Hîncești              Sergiu Pascal 

 

 



Nota informativă 

cu privire la crearea Casei de Copii de Tip  Familial în baza familiei Burlacu 

Igor şi Burlacu Tatiana din satul Pervomaiscoe 

r-nul Hînceşti 

 

             Burlacu Igor, născut la 09.01.1971 şi Burlacu Tatiana, născută la 

02.08.1976, domiciliaţi în satul Pervomaiscoe, raionul Hînceşti sunt căsătoriţi 

oficial. Familia dată creşte şi educă cu mare dragoste şi grijă părintească patru copii 

minori: Burlacu Sandu, născut la 09.02.1999, Burlacu Ana, născută la 26.05.2004, 

Burlacu Dina, născută la 03.02.2006, Burlacu Constantin, născut la 15.05.2008  

        Cuplul Burlacu s-a adresat către Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei Hînceşti cu o cerere de a fi angajaţi în funcţie de părinţi-educatori cu 

posibililitatea creării unei Case de Copii de Tip Familial în baza familiei lor, 

deoarece doresc foarte mult şi sunt disponibili să ofere un cămin familial protejat cu 

condiţii decente de trai, cît şi deprinderi de viaţă unor copii orfani sau rămaşi fără 

îngrijire părintească, care sunt privaţi de  toate acestea.   

        Din investigaţiile efectuate, documentele şi caracteristicile prezentate la dosar, 

rezultă că Burlacu Igor şi Tatiana sunt buni gospodari şi familişti, părinţi foarte buni. 

Casă în care locuieşte familia corespunde cerinţelor actuale de trai şi de viaţă. Casa 

este constituită din mai multe odăi luminoase şi curate, bucătărie, baie, toate fiind 

bine amenajate, înzestrate cu mobilierul strict necesar pentru copii, condiţiile 

sanitaro-igienice sunt bune, în casa sunt amenajate dormitoare pentru fete şi băieţi. 

Familia se ocupă cu creşterea animalelor şi păsărilor, grădina din jurul casei este 

îngrijită. Ambii solicitanţi sunt caracterizaţi pozitiv de administraţia publică locală 

şi comunitate. Cuplul are condiţii bune de viaţă. Atît material cît şi moral sunt 

pregătiţi  pentru a deschide larg uşa unei Case de Copii de Tip Familial, în care să 

crească cu dragoste şi căldură părintească încă nişte copii orfani şi rămaşi fără 

îngrijire părintească. Piedici pentru a nu permite deschiderea acestei Case de Copii 

de Tip Familial n-au fost depistate, familiei date i-a fost adusă la cunoştinţă Legea 

cu privire la funcţionarea Casei de Copii de Tip Familial şi consecinţele ei  la 

seminarul de instruire, organizat de către DASPF Hînceşti. 

      Totodată,  menţionăm faptul că pentru această familie nu contează sexul sau 

caracteristicile fizice ale copilului. 

     Analizând cazul familiei Burlacu putem menţiona că există mai multe motive 

care ne fac să credem că această familie prezintă şi dispune de garanţiile morale şi 

psihosociale necesare de a fi viitori părinţi-educatori.  Putem afirma cu certitudine 

că anume mediul familial oferit de acest cuplu poate fi considerat ca unul potrivit 

pentru necesităţile unor copii abandonaţi. 

 

      Concluzie: conform legislaţiei în vigoare şi celor relatate mai sus, Direcţia 

Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti, ca autoritatea tutelară  consideră 

că familia Burlacu Igor şi Burlacu Tatiana, domiciliaţi în satul Pervomaiscoe, raionul 

Hînceşti pot fi propuşi ca părinţi-educatori  în cadrul Casei de Copii de Tip Familial.  

 

 


