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DEClZlEnr.
din

" Cu privire la uprobarea Regulumentului

p rivind funclionar ea tuxiului de ai uto r s o cial "

in temeiul Legii Nr. 547 asistenlei sociale din25.12.2003, art.14 , ahn.(2) din iegea

nr.436-XVI din28.12.2006 privind administralia publicd local6, luind in consideratie avizul

comisiei consultative de specialitate, Consiliul ordqenesc Cupcini DECIDE:

1.A institui serviciul social-taxi social de ajutor social pentru persoanele social-

vulnerabile din r aza primdriei oragului Cupcini

2.Se aprobd Regulamentul privind funcfionarea Taxiului-social de ajutor social in oraqul

Cupcini

(se anexeazd)

3. Se imputerniceqte primarul oraqului Cupcini,dna Ludmila Magu cu dreptul de a

finanla serviciul social susnumt dupd necesitdli din soldul disponibil al primdriei.

4. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcina primarului, contabil-Eef
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Anexd

Ia decizia Consiliului
nr. din

Regulamentul

cu privire la funcfionarea TAXI SOCIAL de ajutor social

Regulamentul privind organizarea gi funclionarea Taxiului SOCIAL

(in continuare - Regulament) stabileEte scopul, obiectivele, principiile Ei componentele

Taxiului Social.
La initiativa Primarului dnei Ludmila Magu, Primdria oragulgui Coupcini propune serviciull

social nou ,,TAXI SOCIAL", care va activa in baza urmdtorului Regulament:

1. Taxiul social este.un serviciu fdrd platd.

2. Pentru a comanda taxiul social este necesar de sunat la numdrul de telefon 024671230.

3. Taxiul social lucreazi de luni pind vineri, de la 800\a1700.

4. Se pot folosi de serviciile taxiului social:

. invalizii de gradul I gi ll care se deplaseazi greu;

. toti pensionarii care au deficiente de deplasare.

5. Serviciile taxiijlui social se utilizeazd pentru:

. a se deplasa la spital, farmacie, unitdli comerciale de primd necesitate;

. rezolvarea unor probleme urgente la institutiile statului. primirie, asistenli sociald,

oficiul cadastral. alte institutii.

6. De taxiul social una gi aceeagi persoand poate beneflcia nu mai des dec?t o datd la 3 zile.

7. De serviciile taxiului social pot beneficia doar locuitorii oragului cupcini, satelor Chetrogica
veche gi Chiurt.

NOTA: Toate cheltuielile legate de activitatea acestui serviciu vor Ji acoperite de Primdria oraEului

Cupcini, tnceptnd cu 1 aprilie 2022.
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