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D E C I Z I E nr.8-10

din 7 decembrie 2017
Cu privire la modificarea unei decizii

În conformitate cu prevederile art.43, 46 al Legii privind Administraţia
Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie
2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
raional DECIDE:
I.Decizia Consiliului raional nr.3-5 din 25 aprilie 2017 Cu privire la
reorganizarea IP gimnaziul Sămăşcani se modifică după cum urmează:
1.1 se abrogă puncrul I al deciziei nr.3-5 din 25 aprilie 2017.
1.2 se exclude din punctul II al deciziei nominalizate sintagma “romîn-rus” şi va
avea următorul cuprins:
I.A atribui IP gimnaziul Sămăşcani statutul instituţie de învăţămînt de
circumscripţie.
II. Se desemnează responsabil pentru realizarea prezentei decizii dl.N.Mîndru,
şef Direcţie Învăţămînt.

Secretarul
Consiliului raional
Contrasemnat:
Specialist principal în probleme juridice

L.Vidraşco
V.Coreţchi

Notă informativă
la proiectul de decizie
nr.8-10 din 7.12.2017
„Cu privire la modificarea deciziei nr.3-5
din 25 aprilie 2017 a Consiliului Raional”

La 25 aprilie 2017 Consiliul Raional a aprobat decizia nr 3-5 prin care s-a
reorganizat Instituţia Publică gimnaziul Sămăşcani în Instituţia Publică gimnaziul
român-rus Sămăşcani, deoarece aici îşi continuă studiile şi elevii din fostul
gimnaziu Fuzăuca care era cu instruire în limba rusă. În procesul de înregistrare la
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova directorului gimnaziului i s-a solicitat de
a de a exclude prin decizia Consiliului Raional sintagma „român-rus” şi de a
modifica Statutul gimnaziului şi anume punctul în care este indicată limba de
instruire „română” cu completarea „şi rusă”.
Şef Direcţie
Nicolae Mîndru

