
ORDINEA DE ZI 

 a ședinței Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea 

administrației publice locale, din data 21.11.2022, ora 14:00 

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

„Asistență personală” Direcția generală pentru protecția drepturilor 

copilului. 

2. 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 acesteia. 

3. Cu privire la modificarea denumirii Serviciului social „Echipa mobilă” de pe 

lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare, a statului de personal și 

organigramei acestuia. 

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

și funcționare a Serviciului social „Casa de copii de tip familial” de pe lângă 

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului,a statului de personal 

și organigramei acestuia. 

5. Cu privire la aprobarea, într-o redacție nouă, 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. 

6. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău 

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

decizi 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 

 

7. Cu privire la examinarea petiției nr. 3530/22 din 25.05.2022 a dlui P. 

Postolachi privind retragerea cererii de chemare în judecată înaintată de 

Consiliul Municipal Chișinău 



RAPORTOR:  Valeriu Bogdan, șef 

Direcția asistență juridică 

 

8. Cu privire la aprobarea măsurilor pentru soluționarea deficienților și 

implementarea recomandărilor Curții de Conturi din Raportul auditului 

conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 

2018-2020 la UAT mun. Chișinău (UAT/bugetul de nivelul II) 

9. Cu privire  la aprobarea măsurilor pentru soluționarea deficienților și 

implementarea recomandărilor Curții de Conturi din Raportul auditului 

asupra rapoartelor financiare consolidate ale UAT mun. Chișinău încheiate 

la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II) 

RAPORTOR:  Raisa Cotorobai, șef  

Direcția audit intern 

 

10. Cu privire la acordarea ajutorului material. 

RAPORTOR:  Andrei Pavaloi, șef adjunct 

al Direcției generale educație tineret și 

sport 

11. Cu privire la inițierea procedurii de contractare a serviciilor de organizare a 

licitației funciare cu strigare în municipiul Chișinău. 

 

RAPORTOR:  Igor Cristal, șef secție, 

Direcția funciară 

 


