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D E C I Z I E  nr. 4-13 

 

                                                                                                  din 27 septembrie 2018 

Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare din componenta raională 

a Direcţiei Învăţământ 

 

 În conformitate cu prevederile art.43, alin.1 al Legii privind Administraţia 

Publică Locală şi în baza Regulamentului privind repartizarea mijloacelor financiare 

din componenta raională a Direcţiei Învăţământ aprobat prin decizia nr.5-6 a 

Consiliului raional din 29 noiembrie 2012, Consiliul raional DECIDE: 

 

 I. A aloca mijloace financiare din componenta raională a Direcţiei Învăţământ  

în suma de  85 000 lei  după cum urmează: 

- pentru asigurarea transportului, testare tehnică a autovehiculelor – 15 000 lei 

- pentru  servicii de reparaţii curente – 20 000 lei 

- pentru procurarea pieselor de schimb – 45 000 lei 

- pentru procurare de ulei– 5 000 lei 

   

II. Se desemnează responsabil pentru realizarea prezentei decizii dl. Mîndru Nicolae,  

şef,  Direcţia Învăţământ. 

III.Controlul executării prezentei decizii se atribuie CCS „Activităţi economico-

financiare, agricultură, industrie şi comerţ”. 

 

Secretarul  

Consiliului raional                                                                                 L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

Specialist principal în probleme juridice                                              V.Coreţchi 

 



Notă informativă 

la proiectul de decizie nr.4-13 din 27 septembrie 2018 

 

 

“Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din componenta raională a Direcţiei Învăţământ” 

 

               În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.868 din 8 octombrie 2014 şi 

Regulamentul privind repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională a 

Direcţiei Învăţământ, aprobat prin Decizia nr.5-6 a Consiliului raional din 29 

noiembrie 2012,  se propune de a repartiza din componenta raională a Direcţiei 

Învăţământ surse financiare pentru : 

 

- asigurarea transportului, testare tehnică a autovehiculelor – 15 000 lei 

- servicii de reparaţii curente – 20 000 lei 

- procurarea pieselor de schimb – 45 000 lei 

- procurare de ulei – 5 000 lei. 

TOTAL 85 000 lei 

 

 

 

Şef Direcţie 

N. Mîndru 

 

 

 

 


