
ORDINEA DE ZI 

a ședinței Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu  

public local, agricultură și problemele suburbiilor din 21.11.2022 ora 15:00 

 

1. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale  IMSP AMT Râșcani  

Raportor:  Elena Rotari,  

șef  interimar IMSP AMT Râșcani 

 

2. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale  Instituției Publice Liceul Teoretic 

,,Ginta Latină”                                                         

Raportor:  Nina  Juc,  director al IP 

LT ,,Ginta Latină” 

 

3. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Dispensarul Municipal 

Dermatovenerologic  

Raportor: Petru Bulgac, 

Director IMSP DMD 

 

4. Cu privire la acordarea ajutorului material  

Raportor: Andrei Pavaloi 

Director general adjunct al 

Direcției generale educație, tineret 

și sport 

 

5. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău 

(CMC) nr. 6/10 din 04.10.2018 ,,Cu privire la operarea de modificări în 

Decizia CMC nr.1/9 din 17.03.2015 ,,Cu privire la crearea Serviciului de 

sprijin pentru familiile cu copii””   

Raportor: Sergiu Oceretnîi, 

Șef al Direcției generale pentru 

protecția drepturilor copilului 

 

6. Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare 

a Copiilor de Vârstă Fragedă, a statului de personal și organigramei acestuia 

și abrogarea unor prevederi din decizia Consiliului Municipal Chișinău 

nr.2/7 din 06.02.2020   

Raportor: Sergiu Oceretnîi, 

Șef al Direcției generale pentru 

protecția drepturilor copilului 

 

7. Cu privire la aprobarea Statului nou de personal al Serviciului social 

,,Asistență personală” de pe lângă Direcția generală pentru protecția 

dreptului copilului  

Raportor: Sergiu Oceretnîi, 

Șef al Direcției generale pentru 

protecția drepturilor copilului 

 



8. Cu privire la crearea Serviciului social, Centrul de zi pentru copii cu boli 

rare și autism ,,Fluturele Albastru”, aprobarea Regulamentului Serviciului, 

statului de personal și organigramei acestuia  

Raportor: Sergiu Oceretnîi, 

Șef al Direcției generale pentru 

protecția drepturilor copilului 

 

9. Cu privire la modificarea denumirii Serviciului social ,, Echipa mobilă” de 

pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea 

Regulamentului de organizarea și funcționare a statutului de personal și 

organigramei acestuia 

Raportor: Sergiu Oceretnîi, 

Șef al Direcției generale pentru 

protecția drepturilor copilului 

 

10.  Cu privire la aprobarea, într-o nouă reacție, a Regulamentului de organizare 

și funcționare a Serviciului social ,,Casă de copii de tip familial” de pe lângă 

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statutului de 

personal și organigramei acestuia  

Raportor: Sergiu Oceretnîi, 

Șef al Direcției generale pentru 

protecția drepturilor copilului 

 

11.  Privind aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea 

și funcționarea Serviciului social ,,Locuință socială asistată” de pe lângă 

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statului de personal 

și organigramei, modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.3/4 

din 18.06.2018 

Raportor: Sergiu Oceretnîi, 

Șef al Direcției generale pentru 

protecția drepturilor copilului 

 

12.  Cu privire la crearea Serviciului social ,,Centrul maternal de plasament 

pentru cuplul mamă-copil” pe lângă Direcția generală pentru protecția 

drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Serviciului, a statutului de personal și organigramei. 

Raportor: Sergiu Oceretnîi, 

Șef al Direcției generale pentru 

protecția drepturilor copilului 

 

13.  Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de 

organizare și funcționare a Serviciului de asistență parentală profesională de 

pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statutului 

de personal și organigramei acestuia . 

Raportor: Sergiu Oceretnîi, 

Șef al Direcției generale pentru 

protecția drepturilor copilului 

 


