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D E C I Z I E  nr. 5-9 

   din  24  august 2021 

 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 
 din componenta raională 

 

 

  

 În conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală şi în baza Regulamentului privind repartizarea și utilizarea 

resurselor financiare din componenta raională, aprobat prin Decizia  nr.5-6 a Consiliului raional 

din 29 noiembrie 2012, Consiliul raional DECIDE: 

 

      I.    Se alocă mijloace financiare din componenta raională   după cum urmează: 
 

- I P ComplexulEducaţional gimnaziul-grădiniță Salcia -50000 lei pentru procurarea  seturilor 

de mobilier școlar individual pentru elevii din trapta primară. 

  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.Vidrașco                                              

                                                          

        AVIZAT: 

       Specialist principal în probleme juridice                                                         V.Coreţchi 

 

    Şef    Direcţie Învăţământ                                                                                 V. Popa        

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                           
 

Notă informativă 

la proiectul de decizie nr.5-9  din 24.08.2021 
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                 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  din componenta raională  

              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 fost 

elaborat de către Direcția Învățământ 

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

1.1.În  IP CE gimnaziul-grădiniță Salcia, mobilierul este învechit, deteriorat și nu corespunde standardelor, precum 

și  exigențelor epidimiologice legate de COVID 19. 

3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

3.1 Procurarea seturilor de mobilier individual pentru elevii claselor primare, conform standardelor în vigoare, va 

reduce riscul de traumatism, va preveni apariția bolilor aparatului locomotor la copii (scolioză, etc) și al  văzului. În 

plus, mobilierul individual permite amplasarea elevilor în spațiul clasei, respectând exigențele de distanțare fizică 

impuse de contexul epidimiologic COVID 19 

4.Fundametarea economico-financiară. 

Implementarea prezentului proiect necesită  surse financiare din componenta raională: 

- IP CE gimnaziul-grădiniță Salcia -50 000 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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


