
 

 

 

Proiectul de decizie  

"Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională" 

    Proiectul de decizie "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta 

raională" a fost elaborat de Direcţia Învăţământ și în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional este propus 

spre consultare publică. 

     Recomandările pe marginea proiectului de decizie sus menționat, pot fi expediate 

până la data de  14 septembrie 2022, în adresa doamnei Popa Violeta, la adresa 

electronică: consiliu@soldanesti.md , la numărul de telefon: 0272 2 54 94 sau 

la adresa: or. Şoldăneşti. str. 31 August 1, Consiliul raional Şoldăneşti 
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         REPUBLICA  MOLDOVA                       РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА  

      CONSILIUL  RAIONAL                                                  РАЙОHНЫЙ  СОВЕТ            

              ŞOLDĂNEŞTI        ШОЛДЭНЕШТЬ 

 

        or. Şoldăneşti, st. 31 August, 1    г. Шолдэнешть, ул. 31 Августа, 1 

      tel: (272) 2-26-50, fax: (272) 2-20-57                тел: (272) 2-26-50, фax (272) 2-20-57  

      E-mail: consiliu@soldanesti.md                                     E-mail: consiliu@soldanesti.md      

 

D E C I Z I E  nr. 5-8  

 

   din  15  septembrie   2022 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

 din componenta raională 

  

      În conformitate cu prevederile art. 43, alin. 1), art.46 al Legii privind Administraţia Publică 

Locală  nr. 436-XIV din 28.12.2006 şi în baza Regulamentului privind repartizarea și utilizarea 

resurselor financiare din componenta raională, aprobat prin Decizia  nr.1-6 a Consiliului raional 

din 05 ianuarie 2022, Consiliul raional 

 

DECIDE: 

 

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

       1. IP   Gimnaziul “Simion Simion Cibotaru” Cobîlea – 92 806 lei pentru schimbarea 

geamurilor;       

       2. IP Gimnaziul Olișcani –  9 930 lei  lei pentru  achitrea serviciilor responsabilului tehnic la 

lucrările de pavare a sectorului din fața instituției; 

      3. Şcolii primare –grădiniţă Rogojeni – 151  663 lei pentru construcţia blocurilor sanitare şi 

montarea gardului; 

      4. Direcției Învățământ – 350,0 mii lei pentru achitarea serviciilor de transport școlar, 

combustibil și reparația transportului școlar. 

        II. Se desemnează responsabil pentru realizarea prezentei decizii şefa  Direcţiei Învăţământ, 

dna Popa Violeta.       

  III.Controlul executării prezentei decizii se atribuie comisiei Consultative de Specialitate  

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

  

                                                                                       

       Secretarul Consiliului                                                     Liubovi Vidrașco                                              

                                                          

        AVIZAT: 

         Specialist principal în probleme juridice                            Vladimir Coreţchi 

         Șef Direcția Finanțe                                                       Iurii Prisăcari                                                                

         Şefa    Direcţie Învăţământ                                                 Violeta Popa   
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Notă informativă 

la proiectul de decizie  

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  din componenta raională 

          

     Şefa  Direcţiei 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 

2.1 În  IP   Gimnaziul “Simion Simion Cibotaru” Cobîlea geamurile   paralele scărilor de acces intre 

nivelele blocului A sunt într-o stare deplorabilă. Schimbarea lor pe geamuri de termopan ar economisi 

energia termică în instituţie. Conform datelor Agenţiei pentru eficienţă energetică fiecare gard de 

căldură economisit ar reduce consumul gazelor naturale cu cel puţin 3%. 

2.2 În IP gimnaziul Olișcani au demarat Lucrările de pavare  din fața instituției. Pentru efectuarea 

calitativă a lucrărilor este necesar de a achita serviciile responsabilului tehnic, specialist atestat în 

domeniul construcţiilor a cărui sarcină principală va fi garanţia respectării cerinţelor ce se regăsesc în 

caietul de sarcini de la procedura respectivă.   

2.3  Odată cu micşorarea numărului de copii şi grupe în şcoala primară-grădiniţă Rogojeni a apărut 

posibilitatea transferării elevilor în grădiniţa de copii din clădirea precedentă. Pentru crearea 

condiţiilor este necesar de a construi blocuri sanitare pentru elevi. Conform Regulamentul-tip al 

instituției de educație timpuriesă instituţiile trebuie să aibă teren separat îngrădit. 

2.4 Optimizând IP gimnaziul ”Gr. Eftodiev” Șestaci a apărut necesitatea de a transoprta elevii la 

școlile de circumscripție din or. Șoldănești. Direcția Învățământ va arenda unități de transport  pentru 

elevii din Șestaci. Totodată se vor transporta elevii din treapta liceală din satele  Sămășcani și Olișcani 

conform HG nr. 247 din 24 aprilie 2019. Sunt necesare surse financiare pentru reparația transportului 

școlar şi combustibil, deoarece a crescut preţul. 

3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

3.1  Schimbarea geamurilor în  IP   Gimnaziul “Simion Simion Cibotaru” Cobîlea va duce la 

economia energiei termice şi a consumului de gaze naturale. 

3.2  Angajarea în IP gimnaziul Olișcani a  responsabilului tehnic, specialist atestat în domeniul 

construcţiilor   va fi garanţia respectării cerinţelor ce se regăsesc în caietul de sarcini de la procedura 

respectivă. 

3.3 Construcţia blocurilor sanitare şi a gardului  în şcoala primară-grădiniţă Rogojeni va crea condiţii 

pentru activitate. 

3.4 Transportarea elevilor din s. Șestaci, Sămășcani, Olișcani la  instituțiile de învățământ din 

Șoldănești și reparația transportului școlar.      

4.Fundametarea economico-financiară. 

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

raională: 

1. IP Gimnaziul „Simion Simion Cibotaru” Cobîlea  - 92 806  lei; 

2. IP gimnaziul Olișcani – 9 930  lei;  

3. Şcoala primară –grădiniţă Rogojeni – 151  663 lei; 

4. Direcția Învățământ – 305 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.  

http://www.soldanesti.md/
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