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proiect
DECIZIA Nr.3/6

din 02 aprilie  2021

Cu privire la retragerea calităţii de persoană juidică
a instituţiei de învăţământ secundar.

Înconfomritatecuprevederileart.43alin.(2),alLegiinr.436-Xvldin28decembrie2006privindadministraţia
publică locală, art. 4 alin (2) lit g] d Legii nr. 435-Xvl din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă,
art.10,118-126CodAdministrativnr.116din19.07.2018,art.21pct.(6)CodulEducaţieim.152din17.07.2014,art.222
CodCivilm.1107din06.06.2002,HotărâreaGuvemuluiRepubliciiMoldovanr.868din08.10.2014privindfmanţarea
^m   bază   de   cost   standard   per   elev   a   instituţiilor   de   ^mvăţământ  primar   şi   secundar   general   din   subordinea

autorităţilor  publice locale de nivelul al doilea, ^m scopul sporirii calităţii procesului educaţional şi optimizării reţelei
instituţiilor de ^mvăţământ, ^mtm implementarea cadrului nomativ ce reglementează procesul de finanţare a instituţiilor
de ^mvăţământ primar şi secundar cu aplicarea metodologiei pe bază de fomulă, ^m scopul eficientizării procesului de
administrare a resuselor fmanciare Consiliul Raional,

DECIDE:

1.Se ia  act de nota infomativă prezentată de şefiil  Direcţiei Generale Educaţie dna Silvia Mustovici.
2. Se aprobă iniţierea procedurii de dizolvare prin retragerea calităţii de persoană juridică lnstituţiei Publice Gimaziul
lsacova şi transmiterea ^m gestiunea Direcţiei Generale Educaţie.
3.Direcţia Generală Educaţie (dna Silvia Mustovici) de comm acord cu directoml lnstituţiei Publice Gimnaziul lsacova

(dna Frătescu Aurica) vor ^mtreprinde măsurile organizatorice ^m vederea:
3.1.institurii  comisiei  de  transmitere  -recepţionare  a    bunurilor  materiale,  activilor  şi  pasivelor,    conform

Regulamentului  privind  modul  de  transmitere  a  bunurilor proprietate  publică,  aprobat prin  Hotărârea    Guvemului
Republicii Moldova nr. 901/2015.

3.2.  angajărivreangajării  sau  după  caz  disponibilizarea personalului  şi  achitarea ^mdeimizaţiei  de  eliberare  din
serviciu, confom prevederilor actelor nomative ^m vigoare.
4.Se  desemnează  dna Frătescu  Auica  lDNP  2005027052180  lichidatorul/directorul  lnstituţiei  publice       Gimaziul

lsacova care va asigua acţiunile privind efectuarea modificărilor actelor de constituire ca umare a retragerii calităţii
depersoanăjuridicăpenmiradierealnstituţieiPubliceGimnaziullsacovadinRegistnudestatapersoanelorjuridice.

5.Cheltuielile ce ţin de executarea proceduii de radiere a lnstituţiei Publice Gimnaziul lsacova dri Registriu de stat al

persoanelor juridice,  vor fi  suportate  din mijloacele preconizate ^m bugetul lnstituţiei Publice Gimnaziul lsacova şi
Direcţia Generală Educatie pentm anul 2021.

7.Se desemnează şefiil Direcţiei Generale Educaţie dna Silvia Mustovici responsabilă de realizarea prezentei decizii.
8.Se abrogă pmctul 17 din anexa m.  1  „Lista instituţiilor de ^mvăţământ care ^mcep^md cu 01.01.2016 li se atribuie statut

depersoanăjuridică"aldecizieinr.5/8din01octombrie2015„Cuprivirelamodificareafomeiorganizatorica-juidică
a instituţiilor de ^mvăţăm^mt secundar".

9.PrezentaDecizieseinclude^mRegistruldestataactelorlocalecudreptdeataclaJudecătoriaOrhei^mcondiţiileCodului
administrativ ^m temen de 30 de zile de la comunicare persoanelor vizate.

10.Vicepreşedintele raionului dna lrina Bogaciuc, comisia consultativă de specialitate educaţie, protecţie socială, sănătate

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

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului Raional

Coordonat:

Vizat:

Contrasemat:

Elaborat. S.Mustovici

D.Ţucanu -preşedintele  raionului
l.Bogaciuc - vicepreşedintele raionului

S. Caraman-secretarul Consiliului Raiond
G.Colun -şef, Direcţia Generală Finanţe
S.Mustovici  - şef Direcţia Generală Educaţie
M.Bătrincea - şef, Serviciul Juridic

Serghei Caraman



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de  decizie  cu privire ]a retragerea cantăţii de persoană juridică a instituţiei de

^mvăţământsecundar

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

2.   Condiţiile ce au impus elaborarea proiectu]ui de decizie şi finalităţile urmărite
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art. 43 alin.(2), al Legii

nr. 436-Xvl din 28 decembrie   2006 privind administraţia publică locală, art. 4 alin (2) lit gL a]
Legii nr. 435-Xvl din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, art.10,118-
126  Cod  Administrativ  m.116  din  19.07.2018,  art.  21  pct.  (6)  Codul  Educaţiei  nr.152  din
17.07.2014,   art.222   Cod   Civil   m.   1107   din06.06.2002,   Hotărârea   Guvemului   Republicii
Moldova  m.   868   din  08.10.2014  privind  finanţarea  în  bază  de  cost  standard  per  elev  a
instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor  publice locale
de  nivelul  al  doilea,  în  scopul  sporirii  calităţii  procesului  educaţional  şi  optimizării  reţelei
instituţiilor de învăţământ, întni implementarea cadrului normativ ce reglementează procesul de
finanţare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general cu aplicarea metodologiei pe
bază de fomulă, în scopul eficientizării procesului de administrare a resuselor financiare.

3.   Principalele prevederi ale proiectu]ui  şi evidenţierea elementelor noi
Prin proiectul dat de decizie prevede transfomarea lnstituţiei Publice Gimnaziul lsacova

prin schimbarea fomei juridice de organizare din lnstituţie Publică cu statut de persoană juridică
în  lnstituţie  Publică  fără  statut  de  persoană juidică  şi  transmiterea  ei  în  gestiunea  Direcţiei
Generale Educaţie

Directorul lnstituţiei Publice Gimnaziul lsacova va asigura acţiunile privind efectuarea
modificărilor actelor de constituire ca umare a schimbării fomei juridice de organizare pentru
radierea lnstituţiei  Publice Gimnaziul lsacova din Registml de stat.

4.    Fundamentarea economico financiară
Cheltuielile  ce  ţin  de  executarea procedurii  de radiere  a lnstituţiei  Publice  Gimnaziul

lsacova din Registrul de stat al persoanelor juridice, vor fi suportate din mijloacele preconizate în
bugetul lnstituţiei Publice Gimnaziul lsacova şi Direcţia Generală Educaţie pentni anul 2021.

5.   Modul de ^mcorporare a actului în cadrul normativ În vigoare.
Proiectul  deciziei  se  ^mcorporează  în  sistemul  actelor  nomative  şi  prevede  abrogarea

punctului  17 din anexa nr.1  „Lista instituţiilor de ^mvăţământ care începînd cu 01.01.2016 li se
atribuie  statut  de  persoană juridică"  d  deciziei  nr.  5/8  din  Oloctombrie  2015  „Cu privire  la
modificarea fomei organizatorica -juridică a instituţiilor de ^mvăţămînt secundar"

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului de decizie
În baza celor expuse, proiectul  deciziei „Cu privire  la retragerea calităţii  de persoană

juridică  a  instituţiilor  de   învăţământ   secundar"     a  fost   avizat   de   preşedintele   raionului,
vicepreşedintele  raionului   (responsabil   de  domeniul  educaţie   şi   sănătate  publică),   Direcţia
Generală Finanţe, Direcţia Generală Educaţie, Secretarul Consiliului raional, Serviicul j uridic.

În   scopul   respectării   prevederilor   Legii   nr   .239   din   13   noiembrie   2013   privind
transparenţa  procesului  decizional  proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina web  a  Consiliului
raiorL* `Nww.or."d \zL d±rec+oriri  Transparenţă  decizională,   secţi:unea Consultări publice  ale
proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice
În  temeiul  art.  37  din  Legea  nr.   100  din  22  decembrie  2017  cu  privire  la  actele

normative    proiectul  Deciziei  a  fost  expus  expertizei    juridice     de  către  Serviciul  juridic.
Structura 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 Generală Educaţie Silvia Mustovici


