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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 pentru acoperirea deficitului
bugetar următoarelor instituții de învățământ:
1.1 Școala primară-grădiniță Șipca -216,1 mii lei;
1.2 Școala primară-grădiniță Rogojeni - 122.6 mii lei;
1.3 Școala primară-grădiniță Socola – 197,4 mii lei.
II.A aloca mijloace financiare din componenta raională a Direcţiei Învăţământ pentru compensarea cheltuielilor
de transport a cadrelor didactice ce se deplasează în scopul desfășurării activităților didactice în alte localități
decât cea de reședință pentru perioada ianuarie-iunie 2019:
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IP l/t ”Ștefan cel Mare” – 666 lei;
IP l/t Cotiujenii Mari – 968 lei;
IP gimnaziul Alcedar - 826 lei;
IP gimnaziul Sămășcani - 632 lei;
IP CE gimnaziul - grădiniță ”M. Volontir” Glinjeni – 1969 lei;
IP gimnaziul Găuzeni – 1590 lei;
IP gimnaziul Chipeșca – 616 lei;
IP CE gimnaziul-grădiniță Salcia – 1268 lei;
IP gimnaziul Poiana -1680 lei;
IP gimnaziul ”A. Grosu” Dobrușa -493 lei;
IP gimnaziul Pohoarna – 985 lei.

III.A aloca mijloace financiare din componenta raională a Direcţiei Învăţământ
3.1 IP liceului teoretic Cotiujenii Mari - 835 000 lei - termoizolarea blocului auxiliar;
3.2 IP gimnaziul ”A. Grosu” Dobrușa – 18 562 lei - reparația capitală a pragului;
3.3 IP liceul teoretic ”Ștefan cel Mare” Șoldănești – 1 200 000 lei - construcția stadionului.;
3.4 IP gimnaziul Poiana – 34 469 lei- finisarea construcției bloculi sanitar intern.
IV. Se desemnează responsabil pentru realizarea prezentei decizii dl. Mîndru N., şef, Direcţia Învăţământ.
V.Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate „Activități economicofinanciare, agricultură, industrie și comerț”.
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Notă informativă
la proiectul de decizie “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională a Direcţiei
Învăţământ”
1.Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Proiectul Deciziei Consiliului Raional ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională
a Direcţiei Învăţământ” a fost elaborat de către Direcția Învățământ
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
1.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 repartizează mijloace financiare școlilor primare-grădinițe mici:
scolile primare-grădinițe din satele Șipca, Socola, Rogojeni.
2.Conform Hotărîrârii Guvernului nr.868 din 8 octombrie 2014 mijloacele financiare din component unității
administrative-teritoriale se redirecționează pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor
didactice pentru deplasarea în instituțiile de învățământ din altă localitate decât cea de reședință pe distanțe
ce depășesc 2 km în scopul desfășurării activității didactice pentru perioada ianuarie-iunie 2019.
Instituțiile de învățământ nominalizate vor putea active în regim normal și vor fi asigurate cu cadre didactice
de specialitate..
3.1.Blocul auxiliar al liceului teoretic Cotiujenii Mari se află într-o stare deplorabilă și necesită reparație.
Temperatura în timp de iarnă în sala de sport și sala de festivități este scăzură și dăunează sănătății elevilor.
3.2 Schimbarea a 2 uși și reparația pragului în gimnaziul ”A. Grosu” Dobrușa, care sunt deteriorate.
3.3 Construcția stadionului cu acoperire artificială la liceul teoretic ”Ștefan cel Mare” Șoldănești.
3.4 Finisarea blocului sanitar internîn IP gimnaziul Poiana.
3.Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației cu
legislația Uniunii Europene
Acttul normativ nu are ca scop armonizarea legislației națiuonale cu legislația Uniunii Europene.
4.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
1. Acoperirea deficitului bugetar a școlilor primare-grădinițe din raion.
2. Compensarea cheltuielilor de transport cadrelor didcatice ce profesează în alte localități decât cea
de reședință pe distanțe ce depășesc 2 km.
3.1 Termoizolarea clădirii va duce la eficiența energetică, mentinerea în timp de iarnă a temperaturii
optime în sălile de sport și de festivități, micșorarea riscului de îmbolnăvire a elevilor și
îmbunătățirea estetică a exteriorului clădirii.
3.2 Schimbarea a 2 uși și reparația pragului în gimnaziul ”A. Grosu” Dobrușa va asigura păstrarea
energiei termice în perioada rece a anului.
3.3 Construcția stadionului cu acoperire artificială la liceul teoretic ”Ștefan cel Mare” Șoldănești va
permite desfășurarea competițiilor sportive rationale la un nivel mai calitativ.
3.4 Construcția blocului sanitar intern în gimnaziul Poiana va creea condiții optime de organizare a
procesului educațional și va reduce riscul îmbolnăvirii elevilor în perioada rece a anului.
5.Fundametarea economico-financiară

Sunt necesare surse financiare: pentru acoperirea deficitului bugetar – 536 100 lei;
pentru compensarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice – 11 693 lei;
pentru termoizolarea clădirii liceului teoretic Cotiujenii Mari – 835 000 lei;
pentru reparații capitale în gimnaziul ”A. Grosu” Dobrușa – 18 562 lei;
pentru construcția stadionului cu acoperire artificială la liceul teoretic ”Ștefan cel Mare” Șoldănești 1 200 000 lei;
- pentru finisarea blocului sanitar intern în gimnaziul Poiana -34 469 lei.
6.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
-

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita modificarea altor acte.
7.Constatările expertizei juridice
Proiectul de decizie a fost
secretarul consiliului.

avizat de către specialistul principal în probleme juridice, şeful Direc’iei finanţe,

.Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în
procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de către Consiliul raional Şoldăneşti aprobat prin decizia nr.4-8
din 30.05.2013, proiectul cu informaţia anexată a fost publicat pe pagina web a Consiliului raional
www.soldanesti.md, la directoriul Transparenţa decizională.
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