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D E C I Z I E  nr.5-3 

   din 09.11.2020 

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 rational DECIDE: 
             I. Se alocă mijloace financiare din componenta raională a Direcției Învățământ după cum 

urmează: 

1.1 IP gimnaziul Pohoarna - 41 616 lei: 4 154,24 pentru construcția rețelelor interioare de apeduct din 

curtea gimnaziului; 37 464,10 pentru procurarea inventarului în cantina școlară; 

1.2 IP liceul teoretic ”A. Mateevici” Șoldănești -39 200 lei pentru procurarea mobilierului școlar; 

1.3 IP Complexul Educațional gimnaziul-grădiniță Salcia – 38 721 lei pentru construcția foișorului din 

curtea instituției. 
        II.Se desemnează responsabil pentru realizarea prezentei decizii şeful  Direcţiei Învăţământ. 
     III. Controlul executării prezentei decizii se atribuie comisiei Consultative de Specialitate  

„Activități economico-financiare, agricultură, industrie și comerț”. 
Secretarul 

Consiliului                                                                                       L.Vidraşco  

AVIZAT: 

Specialist principal în probleme juridice                                                   V.Coreţchi  

Şef Direcţie Învăţămînt                                                                                 V.Popa 
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Notă informativă 

la proiectul de decizie nr.5-3 din   09 noiembrie  2020 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din componenta raională a Direcţiei Învăţământ 

   Şef  Direcţia Învăţământ                                           V. Popa 

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 

2.1 Primăria Pohoarna a construit apeductul central până la intrarea în gimnaziu. Pentru a conecta 

gimnaziul la apeductul central este necesar de a construi rețelele interioare de apeduct din curtea 

gimnaziului. În anul 2020 cantina școlară a gimnaziului Pohoarna a fost reparată capital. Este 

necesitatea actuală de a procura inventar pentru cantină. 

2.2  În IP liceul teoretic ”A. Mateevici” Șoldănești mobilierul pentru elevii clase I  este uzat și nu 

corespunde cerințelor actuale. 

2.3 În  IP Complexului Educațional gimnaziul-grădiniță Salcia pentru finisarea și amenajarea 

terenului de joacă la Foișor sunt necesare alocații suplimentare în sumă de 38 721 lei. 

3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

3.I.Conectarea la apeductul central din localiatet va asigura gimnaziul cu apă de caliatate - un factor primordial 

pentru sănătatea elevilor. Procurarea inventarului în cantina școlară va îmbunătăți condițiile pentru prepararea 

și servirea hranei elevilor.  Aceste condiții noi vor corespunde normelor sanitare în vigoare, privind sănătatea, 

siguranța și confortul elevilor, cerințe prevăzute în Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ 

primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul 970 din 

11.10.2013 de Ministerul Educației al Republicii Moldova. 
3.2 Condițiile create de COVID -19, rigorile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării referitor la crearea 

condițiilor pentru elevii claselor I impun îmbunătățirea condițiilor de activitate ale elevilor. Procurarea a 40 de 

seturi de bănci (formatul un elev) va facilita desfășurarea eficiantă a procesului educațional. 
3.3 Prin decizia Consiliului raional nr. 2-7 din 26.03.2020 3.6 IP Complexului Educațional gimnaziul-
grădiniță Salcia au fost alocate 140 372 lei pentru construcția terenurilor de joacă. În timpul construcției au 

apărut lucrări care nu erau indicate în devizul de cheltuieli anterior. Suma de 38 721 lei va acoperi toate 

cheltuielile pentru lucrările de finisare și amenajare.  

4.Fundametarea economico-financiară. 
I.Sunt necesare surse financiare din componenta raională a Direcției Învățământ: 
1.1  IP gimnaziul  Pohoarna  - 41 616  lei;   

1.2 IP liceul teoretic ”A. Mateevici” Șoldănești -39 200 lei  

 1.3  IP Complexului Educațional gimnaziul-grădiniță Salcia – 38 721 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 a fost 

publicat pe pagina web a Consiliului raional www.soldanesti.md, la directoriul Transparenţa decizională.  

http://www.soldanesti.md/

