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D E C I Z I E  nr.2-15 

   din    .03.2021 

 

Cu privire la  instituirea unei unități de conducător auto. 

 

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

Locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 

17.07.2014 cu modificările şi completările ulterioare,  Regulamentului privind repartizarea și 

utilizarea resurselor  financiare din componenta raională a Direcţiei Învăţîmânt, aprobat prin 

Decizia  nr.5-6 a Consiliului raional din 29 noiembrie 2012, Consiliul raional DECIDE: 

 

I. Se  instituie o unitate de conducător auto la Direcția Învățământ. 

 

II. Mijloacele financiare pentru întreținerea unității nominalizate vor fi alocate din 

componenta raională a Direcţiei Învăţământ 

  

III. Se desemnează responsabil pentru realizarea prezentei decizii şeful  Direcţiei Învăţământ. 

       

IV. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiilor Consultative de Specialitate  

„Activități economico-financiare, agricultură, industrie și comerț”, ”Medicină, protecţie 

socială şi muncă”. 

   

                                                                                      

    Secretarul Consiliului                                                                         L.Vidrașco                                              

                                                          

        AVIZAT: 

            

Şef    Direcţie Învăţământ                                                                                 V. Popa     
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Notă informativă 

la proiectul de decizie 

Cu privire la  instituirea unei unități de conducător auto 

 

              

 Şef  Direcţia Învăţământ                                           V. Popa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Denumirea  autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul Deciziei Consiliului Raional ” Cu privire la  instituirea unei unități de conducător auto”   a fost 

elaborat de către Direcția Învățământ 

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

În urma procurării de către Direcția Învățământ a unei unități de transport pentru transporatea elevilor din 

liceul teoretic Răspopeni  a apărut necesitatea instituirii unei unități de conducător auto.  

 

3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

 Instituirea unității de conducător auto și angajarea unei persoane va asigura realizarea prevederilor Codului 

educației al Republicii Moldova cu referire la transportarea gratuită a elevilor și cadrelor didactice la și de la 

instituțiile de învățământ în localitățile rurale, pe distanțe ce depășesc 2 km. 

 

4.Fundametarea economico-financiară. 

Implementarea prezentului proiect necesită cheltuieli financiare care vor fi allocate din componenta raională. 

   39 900 lei pentru salariul conducătorului auto în perioada 15 aprilie - 31 decembrie 2021. 

 

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, 

secţiunea proiecte de decizii. 
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