REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr.3/20
din 15 mai 2018
Cu privire la Normele de asigurare materială
a copiilor din serviciul ,,Casa de Copii de Tip Familial”
În conformitate cu art.4 alin.(2) lit.(j) din Legea Republicii Moldova nr.435 din
28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art.43 alin.(1) lit.(r) din Legea nr.436
din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea Republicii Moldova nr. 397 din
16.10.2003 cu privire la finanțare publice locale, Hotărîrea Guvernului nr.784 din
09.07.2007 pentru aprobarea Strategiei Naționale și a planului de acțiuni privind reforma
sistemului rezidențial de îngrijire a copilului, Hotărîrea Guvernului nr.1733 din 31.12.2002
cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani și celor rămași fără ocrotirea
părintească din casele de copii de tip familial, cu modificările și completările ulterioare,
Regulamentul Casei de copii de tip familial aprobat prin Decizia Consiliului raional Edineț
nr.1/7 din 28.02.2018, Hotărîrea ANRE nr.88/2018 din 16.03.2018 privind tarifele și
prețurile reglementate la gaze naturale, și avînd în vedere avizele comisiilor consultative
pentru probleme sociale și asistență medicală și pentru economie, buget, administrarea
bunurilor juridică, numiri și imunități, Consiliul raional Edineț DECIDE:
1. Se aproba normele de asigurare materială privind funcționarea Casei de Copii de
Tip Familial în cadrul Serviciului de îngrijire alternativă a copiilor rămași fără
ocrotirea părintească (se anexează).
2. Direcția Finanțe (dna Stela Botnaru) va asigura finanțarea serviciului ,,Casei de
copii de Tip Familial” conform normelor de asigurare aprobate prin prezenta
decizie.
3. Se abrogă Decizia Consiliului raional Edineț nr.34/2 din 11.03.2014 „Cu privire la
Normele de asigurare materială în cadrul serviciului de îngrijire alternativă a
copiilor în Casa de Copii de Tip Familial”.
4. Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Edineț (dnul Valerian Ciobanu) va
asigura îndeplinirea prezentei decizii.
5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina web a
Consiliului raional www.edinet.md și se comunică prin transmiterea copiei:
 Președintelui raionului;
 Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat;
 Direcției Finanțe;
 Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.
Total consilieri: 33;
Prezenți: 29;
Au votat: pro -29; împotrivă -0; s-au abținut –0.

Preşedintele şedinţei

Galina MOSORIC

Contrasemnat :

Secretarul Consiliului raional Edineţ

Ion SAMSON

Șef Direcție Asistență Socială
și Protecție a Familiei Edineț

Valerian CIOBANU

Şef Direcţie Finanţe

Stela BOTNARU

Specialist principal Serviciul juridic

Natalia TIMOTIN

nr. 3/20
or. Edineț, 15 mai 2018

Anexă
la decizia Consiliului raional Edineț
nr.3/20 din 15 mai 2018

Normele de asigurare materială a cheltuelilor legate de funcționarea
Serviciului ,,Casa de copii de Tip Familial”
Asigurarea materială a caselor de copii de
tip familial

1. Alocații anuale prevăzute pentru
asigurarea caselor de copii de tip familial,
inclusive pentru procurarea inventarului
necesar, îmbrăcămintei, încălțămintei,
rechizitelor școlare, obiectelor de igienă și
medicamentelor
2. Alocații lunare pentru întreținerea unui
copil
3.Alocații lunare destinate compensării
mijloacelor financiare necesare pentru
deservirea clădirilor, achitarea consumului
de gaze, energie termică, procurarea
cărbunilor și lemnelor, altor cheltueli de
gospodărire, și anume:
3.1 Consumul de gaze naturale sezonul cald
(aprilie – octombrie, inclusiv)
3.2 Consumul de gaze naturale sezonul rece
(noiembrie – martie, inclusiv)
3.3 Consumul de gaze naturale la butelie
3.4 Procurarea lemnelor
3.5 Procurarea cărbunilor
3.6 Compensarea plății pentru energia
electrică
3.7 Compensarea plății de abonament pentru
telefon
4. Indemnizație unică la împlinira vărstei de
18 ani pentru fiecare copil care nu învață în
instituții de învățămînt secundar profesional
și superior, ce se virează la contul personal
al copilului, deschis în instutuțiile bancarere
Indemnizație zilnică pentru copilul care
deține statut de copil rămas temporar fără
ocrotire părintească sau de copil rămas fără
ocrotire părintească, care este încadrat într-o
instituţie de învăţămînt, începînd cu clasa a
cincea pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani

Normele
pentru un
copil
(lei)
3000,00

750,00

Prețul

Lei/
lunar

Cuantumul
annual
(lei)

250,00

3000

750,00

9000,00

În baza facturilor de achitare sau a altor
documente financiare

5,0 m3

5,0 x 4,705 x 7 luni

165,00

35,0 m3

30 x 4,705 x 5 luni
5 x 4,895 x 5 luni
8,0 x 10,04

830,00

8,0 litri
1,0 m/ster
0,200 kg
30,0
kw/lună

0,200 x 4200
30,0 x 2,12
În baza facturilor de
achitare

1000,00

965,00
700,00
850,00
765,00
288,00
1000,00

În conformitate cu prevederile stabilite de Guvern
și/sau prin decizia Consiliului raional Edineț.

Notă:

Copiilor orfani plasaţi în Casele de Copii de Tip Familial, care îşi fac studiile în şcolile
profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior, în perioada
respectivă, inclusiv în timpul vacanţelor, nu li se plătesc prestaţiile prevăzute în prezenta decizie.
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Contrasemnat :
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