
 

DECIZIE 
                                                                                  mun. Hînceşti                             

din 21 iunie  2018                                                                                  nr. 03/26 
 

Cu privire la Acordul de Colaborare între 

 Consiliul Raional Hîncești, Primăria s.Lăpuşna rl.Hînceşti 

 și Asociația Obștească AO  „Concordia. Proiecte Sociale” 

 

În baza Legii asistenţei sociale nr.547 din 25.12.2003; Legii nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire 

la serviciile sociale; art.8 al Legii nr.837 din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti; HG nr. 

270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de 

cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi 

potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului;HG nr. 323 din 30.05.2013 cu 

privire la Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului de plasament pentru 

persoane vîrstnice şi a standartelor minime de calitate;HG nr.569 din 29.07.2013 cu privire la 

aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului de zi pentru 

persoane vîrstnice şi a standartelor minime de calitate şi în temeiul art. 43 alin.(1),  lit t) alin 2; art 

46 alin 1 al Legii privind administraţia publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul 

Raional Hîncești DECIDE: 

  

1. Se aprobă  Acordul de Colaborare între Consiliul Raional Hîncești, Primăria s.Lăpuşna 

rl..Hînceşti și Asociația Obștească AO  „Concordia. Proiecte Sociale”; 

2. Se stabileşte că Consiliul raional Hînceşti va susţine financiar, conform bugetului  şi 

legislaţiei Republicii Moldova în mărime de 10% din bugetul anual planificat, începînd cu 

01.01.2019; 

3. Direcția Finanțe va asigura îndeplinirea obligațiunilor financiare ale Consiliului raional 

Hînceşti, reieșind din prevederile Acordului de Colaborare şi prezenta decizie; 

4. Se împuternicește dl Ghenadie BUZA, Președinte al raionului Hîncești să semneze 

Acordul de Colaborare între Consiliul Raional Hîncești, Primăria s.Lăpuşna rl.Hînceşti și 

Asociația Obștească AO  „Concordia. Proiecte Sociale”; 

5.  Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina oficială web al 

Consiliului Raional Hîncești www.hincesti.md și totodată se comunică prin transmiterea 

deciziei Oficiului Teritorial Hincești al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi 

persoanelor vizate.      

 

                Preşedintele şedinţei                    Alexandru MEGHEREA 

 

                Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                                       Elena MORARU TOMA 
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