
 

 
 

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU 

 

 
  

D E C I Z I E  

nr. _______________       din ________________ 

 

Cu privire la crearea Centrului de zi „ADIR”  

pentru persoane cu dizabilităţi şi tulburări  

din spectrul autismului, aprobarea  

Regulamentului de organizare şi funcţionare,  

a efectivului limită de personal şi a organigramei 

 
Având în vedere nota informativă a Direcţiei generale asistenţă medicală şi 

socială nr._______ din _______________ , în scopul implementării Acordului de 

colaborare între Consiliul Municipal Chişinău şi Asociaţia Obştească „SOS Autism” 

privind crearea şi dezvoltarea Serviciului social „Centrul de zi pentru persoanele cu 

dizabilităţi şi tulburări din spectrul autismului”, aprobat prin decizia Consiliului 

Municipal Chişinăunr. 7/12 din 23.06.2022, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 569/2019 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu 

dizabilităţi” şi a Standardelor minime de calitate, Legii nr. 123/2010 cu privire la 

serviciile sociale, în temeiul art. 14 alin. (2) lit.  h), l) p1, y), art. 19 alin. (3) din Legea 

nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, art. 6 alin. (2) pct. 2) lit. b) şi c), 

art. 10 alin. (3) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, 

Consiliul Mnicipal Chișinău DECIDE: 

 

1. Se crează, în subordinea Direcţiei generale asistenţă medicală şi socială, 

Centrul de zi „ADIR” pentru persoane cu dizabilităţi şi tulburări din spectrul 

autismului.  

2. Se aprobă: 

2.1. Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Centrului de zi „ADIR” 

pentru persoane cu dizabilităţi şi tulburări din spectrul autismului, conform anexei nr. 

1.  

2.2. Structura şi efectivul limită de personal al Centrului de zi „ADIR” pentru 

persoane cu dizabilităţi şi tulburări din spectrul autismului, conform anexei nr. 2. 

2.3. Organigrama Centrului de zi „ADIR” pentru persoane cu dizabilităţi şi 

tulburări din spectrul autismului, conform anexei nr. 3.  

3. Cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea Centruluide zi „ADIR” pentru 

persoane cu dizabilităţi şi tulburări din spectrul autismuluivor fi efectuate anual din 

contul şi în limita mijloacelor financiare prevăzute în bugetul municipal Chișinău, 

precum şi din alte surse, conform legislaţiei.  



4. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2023. 

5. Direcţia generală asistenţă medicală şi socială va estima cheltuielile necesare 

pentru funcţionarea Centrului şi le va include în propunerea de buget pentru anul 

2023, la etapa de elaborare a proiectului de buget pentru anul respectiv. 

6. Direcţia relaţii publice şi buget civil va publica pe pagina web oficială a 

Primăriei Municipiului Chişinău prezenta decizie. 

          7. Viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău va asigura controlul 

executării prezentei decizii. 

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 

 

SECRETAR INTERIMAR  

AL CONSILIULUI                                                         Adrian TALMACI 

 

 


