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DECIZIE nr. 10/7 
 din 27 decembrie 2017 

 

,,Cu privire la încetarea activității  

Caselor de Copii tip familie din s. Chiștelnița și Scorțeni ” 

 

Examinând demersul Direcției Asistență socială și Protecția Familiei nr.1751 din 

26.12.2012 și cererile părinților educatori Golban Feodora din. s. Chiștelnița și Pașco 

Ludmila din s. Scorțeni pentru transferarea acestora din funcția de părinte educator în funcția 

de asistent parental profesionist, în scopul asigurării protecției drepturilor copiilor rămași fără 

îngrijire părintească, ținând cont de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a 

Serviciului  de asistență parental profesionistă (în redacție nouă)  aprobat prin Decizia 

Consiliului raional Telenești nr.7/9 din 29.12.2014, în conformitate cu prevederile pct.18,48 

și 82 din Hotărîrea Guvernului nr.937 din 12.07.2002 pentru aprobarea Regulamentului casei 

de copii de tip familial în baza art.74 alin. al Codului Muncii, ținând cont de avizul pozitiv al 

Comisiei consultative pentru problemele sociale, în temeiul art.43(1)lit.,,r”,(2)și 

art.46(1)alLegiinr.436-XVIdin 28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliul 

rațional, 

Decide: 

1. Se aprobă desființarea caselor de copii tip familie din satele Chiștelnița și Scorțeni, 

create în baza părinților educatori Golban Feodora s. Chiștelnița și respectiv Lașco Ludmila 

domiciliată  în s. Scorțeni. 

2. Șeful Direcției Asistență socială și Protecția Familiei Telenești , în conformitate cu 

prevederile  actelor normative în vigoare, va întreprinde măsurile ce se impun pentru: 

a) transferarea părinților educatorii  Golban Feodora și Lașco Ludmila din funcția de 

părinți educatori  în funcția de asistenți parentali profesioniști, 

b) plasarea copiilor din casele de copii tip familie nominalizate în Serviciul asistență 

parentală profesionistă. 

3. Se abrogă deciziile Consiliului raional nr.10/3.3 din 27.12.2007,,Cu privire la 

crearea casei de copii de tip familial Golban” și decizia nr 2/5  din 19.03.2009 ,,Cu privire la 

crearea casei de copii tip familie Lașco.” 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii urmează a fi exercitat de 

Vicepreședintele raionului pentru probleme sociale. 

5. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră în 

vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional www.telenesti.md  şi/sau  

site-ul  www.actelocale.md. 

 

 

Președintele ședinței                                                      Tudor Eșanu 

 

Secretarul Consiliului raional                                             Lazăr Sergiu 
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