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D E C I Z I E nr.1-7
din 21.01.2021

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din componenta raională a Direcţiei Învăţămînt
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:
II.Se alocă mijloace financiare din componenta raională a Direcției Învățământ după cum urmează:
1.1 IP gimnaziul Olișcani 3 284,0 mii lei pentru executarea lucrărilor de reparație capitală a
acoperișului blocului B.
1.2 Direcției Învățământ – 240,0 mii lei pentru procurarea tehnicii de calcul (20 calculatoare) cu
repartizarea ulterioară în instituțiile de învățământ din raion, conform anexei.
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
AVIZAT:
Specialist principal în probleme juridice
Şef Direcţie Învăţămînt

L.Vidraşco
V.Coreţchi
V.Popa

Anexă
la decizia Consiliului raional
nr. 1-7 din 21 ianuarie 2021
Lista de repartizare a tehnicii de calcul
1.IP gimnaziul Climăuții de Jos;
2.IP gimnaziul Alcedar;
3.IP gimnaziul Poiana;
4.IP gimnaziul Sămășcani;
5.IP gimnaziul ”Gr. Eftodiev” Șestaci;
6.IP gimnaziul ”A. Grosu” Dobrușa;
7.IP CE gimnaziul-grădiniță ”M. Volontir” Glinjeni;
8.IP CE gimnaziul-grădiniță Salcia
9.IP gimnaziul Pohoarna
10.IP gimnaziul “Dumitru –Matcovschi” Vadul -Raşcov
Notă informativă
la proiectul de decizie nr. 1-7 din 21 ianuarie 2021
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională a Direcţiei Învăţămînt
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 fost
elaborat de către Direcția Învățământ
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
2.1 Reparația capitală a acoperișului blocului B în IP gimnaziul Olișcani este necesară deoarece este deteriorat și pe
timp de ploaie sala de sport și sala de festivități, renovate, sunt inundate. Din această cauză orele de educația fizică și
activitățile extracurriculare nu por fi desfășurate în aceste săli .Podelele sunt umede și deplasarea pe ele este un
pericol pentru viața și sănătatea elevilor și angajaților. Totodată din cauza umedității abundente se deteriorează pereții
și podeaua.
2.2 20 calculatoare procurate de către Direcția Învățământ vor fi repartizate în IP gimnaziul Climăuții de Jos, IP
gimnaziul Alcedar, IP gimnaziul Poiana, IP gimnaziul Sămășcani, IP gimnaziul ”Gr. Eftodiev” Șestaci, IP gimnaziul
”A. Grosu” Dobrușa, IP CE gimnaziul-grădiniță ”M. Volontir” Glinjeni, IP CE gimnaziul-grădiniță Salcia care sunt
instituții cu deficit bugetar. Procurarea calculatoarelor din bugetul instituțiilor nu este posibilă. Tehnica informațională
din instituțiile nominalizate este învechită..
3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
3.I. Reparația capitală a acoperișului blocului B în IP gimnaziul Olișcani va opri deteriorarea încăperilor și va
îmbunătăți condițiile de desfășurare a procesului educațional.
3.2 Procurarea calculatoarelor pentru instituțiile nominalizate va duce la creșterea calității procesului educațional.
4.Fundametarea economico-financiară.
I.Sunt necesare surse financiare din componenta raională:
1.1 IP gimnaziul Olișcani - 3 284,0 mii lei.
1.2 Direcției Învățământ – 240,0 mii 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.

Şef Direcţia Învăţământ

V. Popa

