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(PROIECT) 

DECIZIA 
Nr. _____ din________ 2020 

 

Cu privire la executarea Deciziei 03/06 din 24.08.2015 

„Cu privire la crearea Serviciului social „Centrul de zi pentru copii în situații de risc” 

 În conformitate cu Legea Privind Administrația Publică Locală Nr. 436-XVI din 

28.12.2006, art .14  lit h);  Legea 239 din 2008 privind transparența în procesul decizional; 

Legea 140 din 14.06.2013 privind protecția socială a copiilor aflați în situații de risc; 

Hotărîrea Guvernului 441 din 17.07.2015 cu privire la aprobarea„Regulamentul-cadru 

pentru organizarea și funcționarea Srviciului social Centrul de zi pentru copii în situații de 

risc și a standardelor minime de calitate” analizînd executarea Deciziei Consiliului Local  

Cărpineni nr.03/06 din 24.08.2015 „Cu privire la crearea Serviciului social „Centrul de zi 

pentru copii în situații de risc”,  ținînd cont de Strategia de Dezvoltare durabilă a 

comunității,    Avizele  Comisiilor Consiliului Comunal 

Consiliul Comunei Cărpineni a DECIS:  

          

1.  Se reactivează serviciul social-comunal „Centrul de zi pentru copii în situații de 

risc”, începînd cu 01.01.2021 (suspendat la 01.09.2019 de Primăria Cărpineni) ; 

2. Se acceptă întroducerea în bugetul Primăriei Cărpineni  pentru  anul 2021(dna 

Burcă Nat.)  a cheltuielelor necesare, conform clasificației funcționale, inclusiv de 

personal, pentru prestarea serviciului„Centrul de zi pentru copii în situații de risc”;   

3. Se pune în sarcina Primarului Ion Cărpineanu încheierea Contractelor de prestări 

servicii și locațiune cu Școala internat pentru copii orfani din Cărpineni , privind 
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prestarea serviciilor, utilizînd resursele existente a acestei instituții („conservate”), 

create în acest scop în cadrul Proiectului UNICEF –UE/TACIS „Servicii sociale 

integrate pentru familii și copii”; 

4. Serviciul de asistență socială (dna Colța Olga) va prezenta plenului Consiliului 

Local Cărpineni, cel puțin de 2 ori pe an, listele familiilor/copiilor potențiali 

beneficiari ai serviciului Centrului de zi, precum și listele familiilor/copiilor pentru 

care încetează prestarea serviciului(votate în Comisia de specialitate);  

5. Primăria Cărpineni va anunța, după validarea prezentei Decizii în modul stabilit, 

concurs la suplinirea posturilor pentru angajare în serviciul social –comunal 

„Centrul de zi pentru copii în situații de risc” și va pregăti/ întreprinde măsurile 

necesare,  privind activitatea eficientă a acestuia;  

6. Controlul executării deciziei se pune în sarcina: Comisiei Activități socio-cuturale, 

turism și culte, Învățămînt, protecție socială, sănătate publică și muncă;  

Comisiei Activități economico-financiare, drept și disciplină; 

   

 

Președintele ședinței                               /                                     / 

 

Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni                          Victor Decuseară 



                                   Nota informativă  

                        La proiectul de Decizie nr.____din _______ 09.2020 

                Cu privire la  executarea Deciziei nr.03/06  din 24.08.2015  

                                  a  Consiliului Comunal Cărpineni 

La ințiativa unor consilieri din precedentul Consiliu Local al comunei Cărpineni,  prin 

Decizia 03/06 din 24.08.2015 „Cu privire la crearea serviciului social  „Centrul de zi pentru copii 

în situații de risc”, cu votul unanim al consilierilor prezenți, serviciul a fost instituit. Luînd în 

considerație că baza tehnică- materială / resursa umană, adecvată și necesară funcționării 

eficiente a serviciului  social „Centrul de zi” exista la școala de tip–internat Cărpineni , sa stabilit 

că la o primă etapă  prestarea serviciului să fie în această instituție, urmînd ca acțiunea să fie 

coordonată cu MECC.  Aceaste resurse (Centrul De Zi) sa creat ca rezultat al implementării 

proiectului „Servicii sociale integrate pentru copil și familie” (proiect UNICEF –UE/TACIS ),  

finanțat de UE , dotat cu tot echipamentul necesar, inclusiv unitate de transport (autobus) și urma 

să devină proprietatea APL de niv.II. Măsurile întreprinse /adresările) administrației internatului 

către APL II nu au dat nici un rezultat, deoarece interesul ar fi de utilitate publică locală.    

Centrul de zi „Cărpineni” ca subdiviziune a Școlii internat a fost deschis în anul 2008. A 

funcționat 4 ani cu finațare de la Bugetul național, avînd ca scop principal,- reintegrarea copiilor 

originari din Cărpineni în familiile biologice/ extinse. Au fost reintegrați în familiile lor peste 50 

de copii ce se aflau în plasament în perioada respectivă, toți din comuna Cărpineni, după ce, 

activitatea Centrului a fost sistată(baza conservată). 

Avînd ca temei Decizia 03/06 din 24.08.2015 administrația școlii – internat Cărpineni a 

inițiat un proiect cu surse extrabuget pentru anul școlar 2015-2016 orientat la inițierea activității 

și întreținerea serviciului comunal, fără contribuția  Primăriei Cărpineni. Ulterior penru 

menținerea serviciului comunal au fost încheiate contracte de locațiune și de prestări servicii 

între Primărie și Școala internat, autorizate în modul stabilit la Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării. Conform acestor contracte, Primăria achita către Școala internat (de menționat cu 

mari rețineri în timp) cheltuielile directe pentru alimentația și transportarea copiilor beneficiari la 

școli și către  „Centrul de zi”, respectiv la sfîrșitul zilei pe la case  lor. Mijloacele financiare au 

fost prevăzute în Bugetul Primăriei, respectiv votate în Consiliul Local în conformitate cu art. 14 

din Legea 436 (28.12.2006) „Cu privire la Administrația Publică Locală lit. h) --stipulare ce 

prevede expres că de competența CL ține „ .. înființarea instituțiilor de interes local, organizează 

serviciile publice și de gospodărire comunală, determină suportul financiar în cazul cheltuielilor 

bugetare”. 

Prin scrisoarea de informare nr.266 din 01.07.2019 de la Primăria Cărpineni adresată 

șefului interimar al serviciului social„ Cdentru de zi” și administrației Școlii internat sa 

comunicat că Primăria Cărpineni suspendă activitatea serviciului din lipsă de mijloace 

financiare.  În Bugetul 2020 al Primăriei Cărpineni  serviciul respectiv nici nu se mai regăsește, 

inclusiv au fost eliminate și cheltuielile de personal ( 2 unități).!?  

Considerăm că este necesar de revenit la această chestiune în Consiliul Local Cărpineni 

care este de fapt fondatorul acestui serviciu, eventual de consultat societatea civilă în privința 

necesității/ utilității publice a acestuia, respectiv includerea în agenda  ședinței ordinare a 

acestuia.     

 


