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proiect

DECIZIA Nr.3/
din 02 aprilie  2021

Cu privire la aprobarea tarifiilui serviciilor
prestate de Direcţia Generală  Educaţie

În temeiul art.43 alin.(1) lit. i) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-Xvl din
28.12.2006, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Legii 100/2007
privind actele nomative şi ţinând cont de alocarea mijloacelor financiare planificate de către Direcţia
Generală Educaţie Orhei pentru transportarea copiilor de vîrstă preşcolară tur-retur, între localitatea de
domiciliu şi instituţia de educaţie timpurie Consiliul Raional Orhei

DECIDE..

1.     Se aprobă tarifiil serviciilor contra plată prestate de Direcţia Generală Educaţie Orhei pentru
transportarea preşcolarilor din localitatea lnculeţ, conforin anexei nr.1 .

2.     Se desemnează responsabil de realizarea prezentei decizii şefiil Direcţiei Generale Educaţie d-na
Silvia Mustovici.

3.     Prezenta Decizie se include în Registrul de stat al actelor locale.
4.    Vicepreşedintele raionului d-na lrina Bogaciuc,  comisia consultativă de  specialitate educaţie,

protecţie socială, sănătate publică, cultură, tineret şi sport ®reşedinte dl Alexei Capbătut), vor
asigura controlul executării prezentei Decizii.

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului Raional

Coordonat:                                D.Ţucanu -preşedintele  raionului
l. Bogaciuc - vicepreşedintele raionului
M.Cravcenco -vicepreşedintele raionului

S. Caraman-secretarul Consiliului Raional
lu - şef, Direcţia Generdă Finanţe
stovici  - şef Direcţia Generală Educaţie

a - şef, Serviciul Juridic

Elaborat S.Mustovici

Serghei Caraman



ANEXA m. 1
la Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr.3/     din  02 aprilie2021

TARIFUL
serviciilor contra plată prestate de Direcţia Generală Educaţie pentm transportarea copiilor de vîrstă prelcolară

din satul hculeţ spre grădiniţa Zorile

Nrd/o Denumirea instituţiei Serviciulprestat Costul serviciului
Fh pe zi Consum Preţ Costul
tur-retur motorină pezi,litri motorină, lei servciuluiprestatper zi

1 Direcţia Generală Transportarea 30km 3,72 16,0 lei/1itru 59,52 lei
Educaţie preşcolarilordinsatulInculeţtur-retuIETloc.Zorile (12,4/100*30) (3,72*16)

•     Cu actualizarea costurilor reieşind din preţurile motorinei  şi itinerariului

Secretarul Consiliului Raional S erghei Caraman



NOTĂ INFOEmTIVĂ
la proiectul de  decizie  „Cu privire la aprobarea tarifuui serviciilor prestate de Direcţia
Generală  Educaţie"

1.   Denumirea autorului şi după caz, a participanfflor la elaborarea proiectului
Direcţia Generală Educaţie, Direcţia Finanţe

2.   Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalitătile urmărite
Proiectul de decizie este elâborat  ^m temeiul art.43 alin.(1) lit. i) al Legii privind administraţia publică locală nr.
436-Xvl  din  28.122006,  Legii  nr.   397-XV  din   16  octombrie  2003   privind  finanţele  publice  locale,  ^m
conformitate cu art. 5 al egii nr. 435/2006 privind  descentralizarea administrativă, acordului dintre DGE Orhei
şi Primăria Comunei Zorile.

3.   Principa]e]e prevederi ale proiectului  şi evidenţierea e]ementelor noi
Proiectul de decizie  stabileşte aprobarea tarifi]lui cu rambursarea cheltuielilor pentm serviciul de transportare

tur-retur a preşcolarilor din satul lnculeţ către IET din loc. Zorile, asigurărând şanse egale pentru fiecare copil
de a beneficia de drepturile fimdamentale la dezvoltare şi educaţie fără a afecta procesul educaţional, ^m contexte
integrate şi medii de ^mvăţare comună.
Se solicită alocaţii din componenta raională 2021 cu rambursarea cheltuielilor pentru transportarea preşcolarilor
în sumă de 59,52 lei per zi următoarei  subdiviziuni:

1.  Direcţia Generală Educaţie  Orhei -8095 lei, pentm 136 de zile, pentru transportare tur-retur a

preşcolarilor din satul lnculeţ către H3T din loc. Zorile.
4. Fundamentarea economico financiar.ă
Cheltuielile pentru implementarea proiectului de decizie „Cu privire la qprobarea tarifiilui serviciilor

prestate de Direcţia Generală  Educaţie" se detirmină din componenta raională 2021 ^m sumă de 8095 lei.
5. Modu] de încorporare a actu]ui în cadrul nomativ în vigoare.

Proiectul deciziei se încorporează îm sistemul actelor nomative   şi nu necesită modificarea/ăbrogarea altor
decizii.

6. Avizarea Şi consultarea publică a proiectului de decizie
Înbazacelorexpuse,proiectuldeciziei„CuprivirelaprobareatarifiiluiserviciilorprestatedeDirectia

Generală  Educaţie" a fost avizat de preşedintele raionuluL vicepreşedinte al raionului (responsabil de domeniul
educaţie, sănătate tineret şi sport), Secretarul Consiliului Raional, Direcţia Generală Finanţe, Direcţia Generală
Edu"iti=Sp#+ii#|:#itpcipvdd#o#i#:##i2##]ţ#;iu;urie°2Ţ|ţ);rivhdtransp"nqpr"sriui
decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la directoriul
Transparenţă decizională,  secSmmea Consultări publice ale proiectului.

7. Consu]tarea expertizei juridice
În temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele nomative  proiectul deciziei

a fost expus expertizei juridice  de către specialistul principal al aparatului preşedintelui raionului Ourist).
Structua şi conţinutul actului corespunde  nomelor de tehnică legislativă.

Reieşind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare  comisiilor consultative de
specialitate şi aprobare în cadrul şedinţei Consiliului raional.

Şef Direcţie _  _----.  :-ii Silvia Mustovici


