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Proiect
D E C I Z I E nr.6-12
din 10.12.2020
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. Se trec la cont soldul mijloacelor nefolosite de către IP gimnaziul ”S. S. Cibotaru„ Cobîlea în
sumă 174 501 lei alocate conform deciziei Consiliului raional nr. 3-7 din 21.05.2020 destinate
realizării „Lucrărilor de montare a învelişului artificial a terenului de minifotbal şi lucrări de
amenajare a terenului aferent".
II.Se alocă mijloace financiare din componenta raională a Direcției Învățământ după cum urmează:
1.1 IP liceul teoretic Cotiujenii Mari - 125 600 lei pentru achiziționarea tehnici de calcul;
1.2 IP Complexul Educațional gimnaziul-grădiniță ”M. Volontir” Glinjeni – 39 541 lei pentru
procurarea utilajului în bucătărie și montarea sistemului de încălzire a apei;
1.3 IP gimnaziul ”S. S. Cibotaru„ Cobîlea - 54 000 lei pentru procurarea tehnicii de calcul;
1.4 IP liceul teoretic ”Ștefan cel Mare„ Șoldănești – 110 103 lei pentru schimbarea geamurilor în
blocul B.
1.5 IP Gimnaziul grădiniță Salcia – 9817 lei pentru montarea sistemului de scurgere a apei la
foișorul din curte
III. Se desemnează responsabil pentru realizarea prezentei decizii şeful Direcţiei Învăţământ.
IV. Controlul executării prezentei decizii se atribuie comisiei consultative de specialitate „Activități
economico-financiare, agricultură, industrie și comerț”.
Secretarul
Consiliului Raional
Avizat:

L.Vidrasco

Specialist principal în probleme juridice

V.Coreţchi

Şef Direcţie Învăţămînt

V.Popa

Notă informativă
la proiectul de decizie nr.6-12 din 10 decembrie 2020
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
I. Prin decizia Consiliului raional nr. 3-7 din 21.05.2020 IP Gimnaziul „S. S. Cibotaru" Cobîlea au fost
alocate 212 989,49 lei în scopul realizării „Lucrărilor de montare a învelişului artificial a terenului de
minifotbal şi lucrări de amenajare a terenului aferent". Administraţia IP Gimnaziul „S. S. Cibotaru"a reuşit să
valorifice doar 38 488,48 lei. Motivul nevalorificării ţine de neonorarea obligaţiunilor a Federaţiei
Moldoveneşti de Fotbal, care au tergiversat asigurarea invelişului artificial. S-au reuşit realizarea lucrărilor de
amenajare a terenului aferent (pavaj). La data de 23.11.20 fiind înregistrat un Acord Adiţional cu agentul
economic de micşorare a valorii contractului. Suma de 174 500,99 lei a rămas nevalorificată.
II.1.1 În IP liceul teoretic Cotiujenii Mari la moment cabinetul de informatică este înzestrat cu calculatoare
uzate moral, care prezintă pericol pentru sănătatea și viața copiilor din cauza radiației și totodată nu mai
corespund cerințelor tehnice;
1.2 În IP Complexului Educațional gimnaziul-grădiniță ”M. Volontir” Glinjeni a fost conectat recent la
apeductul central din localitate. Este necesar de a procura și instala inventar pentru cantina instituției și a
monta sistemul de încălzire a aperi.
1.3 IP Gimnaziul „S. S. Cibotaru" Cobîlea a apărut necesitatea de a procura 5 laptopuri în scopul asigurării
instituţiei cu tehnică de calcul.
1.4 IP liceul teoretic ”Ștefan cel Mare„ Șoldănești e necesară schimbarea urgenta a geamurilor din blocul B,
deoarece geamurile sunt vechi, cu un rând de sticla, prin care pătrunde aerul rece de afară. Temperatura în
încăperi este permanent scăzută din cauza pierderii neraționale a căldurii. Ca rezultat, pot fi afectați grav elevii
care studiază în sălile din acest bloc din cauza situației epidemiologice, dar si a profesorilor care predau ore la
aceste clase.
1.5. La IP Gimnaziul grădiniță Salcia a fost construit un foisor, dar nu a fost prevazut in devizul inițial
montarea sistemului de scurgere a apei. Lipsa sistemului de scurgere a apelor poate duce la deteriorarea rapidă
a foișorului.
3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
I. Trecerea la cont a sumei de 174 500,99 lei rămasă nevalorificată în IP Gimnaziul „S. S. Cibotaru" Cobîlea
destinată „Lucrărilor de montare a învelişului artificial a terenului de minifotbal şi lucrări de amenajare a
terenului aferent", va putea fi utilizată pentru a acoperi necesitățile financiare ale altor instituții de învățământ
din raion.
II.1. I. Pentru IP liceul teoretic Cotiujenii Mari achiziționarea a 14 seturi de calculatoare, boxe, prelungitoare
și o imprimantă multifuncțională în cabinetul de informatică vor diminua pericolul pentru sănătatea și viața

copiilor, a cadrelor didactice, vor crea condiții mai favorabile pentru organizarea și desfășurarea procesului
educațional la disciplina informatica, cât și la alte disciplini școlare.
1.2 IP Complexului Educațional gimnaziul-grădiniță ”M. Volontir” Glinjeni este apeduct, dar pentru
funcțiomarea cantinei este necesar procurarea utilajului: boiler, uscătoare de mâini, mese, chiuvetă triplă, cât și
montarea sistemului de încățzire a apei în instituție. Aceasta va permite pregătirea mai calitativă a hranei
pentru elevi și aprovizionarea cu apă caldă.
1.3 În IP gimnaziul ”S. S. Cibotaru” Cobîlea procurarea a 5 laptopuri va îmbunătăți asigurarea instituţiei cu
tehnică de calcul, va crea condiții mai favorabile de desfășurare a procesului educațional, în special, în
perioada instruirii la distanţă.
1.4 Schimbarea geamurilor din blocul B al IP liceul teoretic ”Ștefan cel Mare„ Șoldănești va îmbunătăți
condițiile de desfășurare a orelor și va diminua riscul îmbolnăvirii elevilor și cadrelor didactice.
1.5 Montarea sistemului de scurgere a apei la foișorul din curte va asigura durabilitatea investiției
4.Fundametarea economico-financiară.
I. Nu necesită surse financiare suplimentare.
II.Sunt necesare surse financiare din componenta raională a Direcției Învățământ:
1.1 IP liceul teoretic Cotiujenii Mari - 125 600 lei;
1.2 IP Complexul Educațional gimnaziul-grădiniță ”M. Volontir” Glinjeni – 39 541 lei;
1.3 IP gimnaziul ”S. S. Cibotaru„ Cobîlea - 54 000 lei ;
1.4 IP liceul teoretic ”Ștefan cel Mare„ Șoldănești – 110 103 lei.
1.5 IP Gimnaziul grădiniță Salcia – 9817 lei
5.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. Proiectul se încorporează în sistemul
actelor normative și nu va necesita modificarea altor acte
6.Constatările expertizei juridice. Proiectul de decizie a fost avizat de către specialistul principal în
probleme juridice, şeful Direcției finanţe, secretarul consiliului.
7. 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 se
publică pe pagina web a Consiliului raional www.soldanesti.md, la directoriul Transparenţa decizională.
Şef Direcţia Învăţământ
Popa

V.

