REPUBLICA MOLDOVA

oRAguL cAu;nxI
coNsrr,rur, onASENESC cAusnxl
DECIZ.IE nr.ll26
din 04 februarie 202I
Cu privire la funclionarea cantinei de ajutor social
pe teritoriul or. Cduqeni pentru anul2021

in

scopul prestdrii serviciilor alimentare gratuite urmdtoarele categorii de

persoane socialmente vulnerabile ale cdror venituri lunare pentru anul precedent
constituie 1-2 pensii minime pentru limitd de virstS: persoane care au atins virsta de
pensionare (fdrd domiciliu, frrd suslinbtori legali, fdrd venituri sau venituri mici);
persopne cu dizabllitali; copii pind la virsta de 18 ani (din

familiile cu mulli copii, din

cele monoparente, considerate socialmente vulnerabile in baza anchetei sociale) din
oraqul Cduqeni;

in conformitate cu prevederile Hotiririi Guvernului nr.

1246

din 16.10.2003

despre aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funclionarea cantinelor de ajutor

social, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
cu art.

2,8 dinLegea privind cantinele de ajutor social, nr. 81 din28.02.2003,

cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

cu art. 4 (3)

lit. d, art.32lit.g) din Legea privind finanlele publice locale nr.

397-XY din l6 octombrie 2003, cu modificdrile ulterioare;

in temeiul art. 14 (2) lit.y, art. 19 (4), art. 20 (l), (3), (5) din Legea nr. 436 -

XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publicd locald, cu modificdrile
ulterioare, Consiliul ordgenesc Cdugeni DECIDE:

1. Se aprobd 40 persoane, beneficiari de serviciile
trimestrial.
2.Se stabileqte cuantumul alocaliei zilnice de hrand
social in mdrime de 20lei /persoandlzi.

3.Se creazd" contul special pentru transferul de la acumularea mijloacelor financiare

de la agenlii economici, organizaliile gi instituliile de binefacere din activitatea
sponsorilor, de la direcjia asistenld socialS qi proteclie a familiei pentru asigurarea

funcliondrii cantinei de ajutor social.

4. Executarea prezentei Decizii se pune in

primarului oraEului Cdugeni,

Anatolie Don{u.
5.

Prezenta Decizie se comunicd:

- Primarului

oragului Cduqeni;

- Populaliei oraqului Cdugeni prin intermediul publicirii pe pagina web

a Primbriei

oraqului Cduqeni;

- Oficiului Teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat Ei prin publicarea in Registrul
de Stat al Actelor Locale.
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