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DECIZIA nr. 5/15 
din  25 august 2017  

 
”Cu privire la modificarea anexei nr. 11 al deciziei nr.  2/16 din 11 aprilie 2012 

privind  organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui  

raionului  direcţiilor secţiilor altor subdiviziuni din  

subordinea Consiliului raional Telenești”  

 

Ţinând cont de demersul Șefului Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei 

privind modificarea statelor de personal al Direcției, având în vedere mărirea de facto a 

volumului de lucru și a responsabilităților unei funcții din cadrul direcției, în raport cu 

altă funcție,   în conformitate cu Legea Parlamentului nr. 155 din 21 iulie 2011 ,, pentru 

aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice”, cu art. art. 59, 60 al. (2) al Legii nr. 

317 XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi de altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale cu modificările ulterioare, având în vedere avizul 

pozitiv al Comisiei Consultative pe probleme de economie buget şi finanţe şi probleme 

sociale, în temeiul art.43 (2), 46 ale Legii nr.436 XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală Consiliul raional, 

 

Decide: 

            1. Se modifică anexa nr. 11 al Deciziei nr. 2/16 din 11 aprilie privind organigrama 

și statele de personal ale Aparatului Președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor altor 

subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Telenești, după cum urmează: 

a)  sintagma   ” Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situaţii de risc” 

se substituie cu sintagma Specialist superior în problemele familiilor cu copii în situaţii de 

risc; 

b) sintagma ”Specialist  superior în problemele acordării ajutorului material persoanelor 

social – vulnerabile” se substituie cu sintagma ” Specialist principal în problemele acordării 

ajutorului material persoanelor social – vulnerabile.” 

 

           2. Șeful  Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei va întreprinde acțiunile ce 

se impun pentru operarea modificărilor raporturilor de muncă și respectiv a fișelor de  

post, urmare a modificării titlurilor de funcție nominalizate mai sus.  

            

3. Controlul asupra executării prevederilor decizii date urmează a fi exercitat de 

Vicepreședintele raionului pentru probleme sociale. 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                   Alexandru Zară 

      

Secretar al Consiliului raional                                                              Sergiu Lazăr
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Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Teleneşti 

Notă informativă la proiectul de 

Decizie nr.___din 25.08.2017 

”Cu privire la modificarea anexei nr. 11 al deciziei nr.  2/16 din 11 aprilie 2012 privind  

organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui  

raionului  direcţiilor secţiilor altor subdiviziuni din  

subordinea Consiliului raional Telenești”  

1. Suportul juridic.  Conform  Legii Parlamentului nr. 155 din 21 iulie 2011 ,, pentru aprobarea 

Clasificatorului unic al funcţiilor public” 

Proiectul Deciziei cu privire la modificarea statelor de personal al Direcției, avînd în vedere 

mărirea de facto a volumului de lucru și a responsabilităților unei funcții din cadrul direcției, în 

raport cu altă funcție, în conformitate cu art. 59, 60 al .(2) al Legii nr.317 XV din 18 iulie 2003 

privind actele normative ale Guvernului și altor autorității ale administrației publice central și 

locale cu modificările ulterioare,  art. 43(2), 46 ale Legii nr.436 XVI din decembrie 2006 privind 

administrația public locală Consiliul raional. 

2. Scopul proiectului de decizie este mărirea gradului de responsabilitate : 

 Suplinirea unor noi sarcini. 

3.Argumente: La moment în cadrul Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Teleneşti 

nu sunt angajați specialiști responsabili de: 

-  expertizarea și arhivarea actelor elaborate de DASPF Telenești,  

-  pregătirea actelor și petrecerea achizițiilor de către direcție,  

-  efectuarea instructajului introductive general pentru protecția muncii al noilor angajați 

-  resurse umane 

4. Costul: 

 

Pentru implementarea proiectului dat nu sunt necesare surse financiare suplimentare. 

 
 
Şef DASPF      Teleneşti                                                          Angela Sîrbu 
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