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DECIZIA nr.l0/l
din 05 octombrie 2022

Cu privire la aprobarea unor mdsuri
privind implernentarea Acordului

in scopLrlexecurarii prevederilor Decizie nr.5/10 din 07.06.2022"Cu privire la aprobarea incheierii Acordului

de colaborarc';;iin remeigl art.43 (l)al Legii privind administratia pLrblica locala nr.436-XYll2006,art.14l al Codului

FldLrcatiei l52l2o14. t.egii nr.l00/2017 privind actele norrnative. Deciziei ConsiliLrlLri lLaional nr.l012 din 10.12-2021

"CLr pr.ivirc Ia aprobarca bLrgctulLri raional pc anul 2022" 5i in scopr-rl crcArii conditiilor I'avorabile privind orgatrizarea

procesului de instruire a claselor specializate din cadrLrl IP L'f ,.[on Luca Caragiale", Consiliul Raional Orhei

DECIDE:

l. II) L'l' ,.Ion [-Lrca Caragiale" m. Orhei v-a asigura elevii claselor specializate de lotbal cu alimentare de doul ori pe

zi ( mic dcjLrn gi prinz cald) din contul rnijloacelor alocate in bugctul instituliei cu acest scop.

2. Alimentarea elevilor din clasele spccializate se v-a ef-ectua utilizind urmltoarele norme financiare aprobate de

organul central de spccialitate:

- mic dejun conform normelor aprobate pentru elevii claselor I-lV;

- pritnzcald in cuantum de 40o/o din norma financiarl aprobatd de organul central de specialitate pentru elevii

din liceele internat cu profil sporliv.

3. Direcfia Generala I1duca{ie gef dna S.Mustovici, la solicitarea instituliei respective, va aproba;i va comunica lista

elevilor dirr clasele specializate ce rtrtneazd a fi asigurali cu alimentarc.

4. lJirecria Gerrerald Fipanfe gel, dna G. Colun , la elaborarea proiectLrlui de buget, va lua in calcul rnijloaccle bugetare

neccsarc cxecutArii prevederilor prezentei decizii.

5. Prezenta Decizie se include in Registrul de stat al actelor locale.

6. Viccp ntclc raionulr"ri Irina Bogac iuc, cotnisia consultativd dc spccialitatc educalie, protcctie social[, culturi,

blicd, tineret gi sporl ( pregedi nte dl Alexei Capbltut) vor asigura controlul execr:t6rii prezentei t)ecizii

['regedintele iintei

iliului RaionalSecretarul Serghei Caraman

Coordonat f-urcanu - preqedintele raionului
Bogaciuc - vicepreqedintele raionului

ravcenco - vicepreSedintele raionului

Y izat: S.Claratnan-sccretaru I Consi liului Raional

- geL Direclia Gcnerald Finanle
Mustovici - $ef. Directia Generall Educa[ie

M.IJatrincca scf. Scrviciul .luridic

S
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NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,o Cu privire la aprobarea unor misuri privind

im plim entarea Acord ului"
1. Denumirea autorului qi dupl cuz, a participan(ilor la elaborarea proiectului

Direclia General6 Educalie' Direclia Finanfe

Z. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finaliti{ile urmirite
proiectul de decizie este elaborat in temeiuf Deciziei nr.5/10 din 07.06.2022 ,Cu privire la aprobarea

incheierii Acordului de colaborare" gi in temeiul art.43 (1) al Legii privind administra{ia publicl localI

nr.436-XVllzoo6, art.l4l al codului Educaliei 1521201.4, Legii nr.10alzan privind actele normative.

Deciziei consiliului Raional nr.1ol2 din 10.'12.2021 ,,cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul

zozz,, qi in scopul cieerii condiliilor favorabile privind organizarea procesului de instruire a claselor

specializate din cadrul IP LT ,,lon Luca Caragiale"'

3. prilcipalele prevederi ale proieciului qi eviden{ierea elementelor noi

proiectul de decizie stabileste [p ,,lon Luca Caragiale" va alimenta elevii claselor specializate de

tbtbal cu alimentare de dou6 ori pe zi (mic dejun qi prdnz cald) din contul mijloacelor alocate in bugetul

instituliei cu acest scop. ..,: a.- r --,*xa^^-^r^ -^-tra ffnann.
Alimentarea elevilor din clasele specializate se va efectua utilizind urmltoarele norme financiare

aprobate de organul central de specialitate:

- mic dejun conform no.*.lot aprobate pentu elevii claselor I-IV;

- prdnzcald in cuantum de 40yo din noima financiard aprobati de.organul central de specialitate

pentru elevii clin liceele internat cu profil sportiv, cu scopul asigur[rii_funclionalitalii instituliei de

inv6limint, asigur6rii ganselor egale pentru ii."ur. elev de a beneficia de drepturile fundamentale la

dezvoltare qi educalie 
'fard 

a afeita procesul educalional, in contexte integrate qi medii de invalare

comun[.
4. Fundnmentarea economico financiarI

cheltuielile pentru irnplernentarea proiectului de-decizie,, cu privire la aprobarea unor mlsuri

privind implimentarea Acordului" Direclia Generald Finan(e a cR orhei, la elaborarea proiectului de

buget, va lua in calcul mijloacele bugetare necesare executlrii prevederilor prezentei decizii'

5. Modul de incorporare a acttrlui in cadrul normativ in vigoare.

proiectul deciziei se incorpor eazdinsistemul actelor normative qi nu necesiti modificarea/abrogarea

altor decizii.
6.Aviznreaqiconsultareapubliciaproiectuluidedecizie

inbazacelo, eipuse, proiectuf deciziei "'cu privire la transmiterea bunurilor materiale" a fost avtzat

de preqedintele raionului, uicepreqedinte al raionului (responsabil de domeniul educafie, sln[tate tineret

qi sport), Secretarul consiliului Raional, Direcfia Generall Finan{e, Direcfia General[ Educa{ie'

3p".ia irtul principal al aparatului pregedintelui raionului. (urist)."..-l; 
;."prl ,"rf..taril pr.,r"a.rilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenta

procesului deciziorial frol..tut deciziei estJplasat pe pagina web a Consiliului raional wrvw or ntd la

directoriul |'rdnsparerild decizicntald. secliunea Ctmsultdri publice ale proiectului'

7. Consultarea expertizei juridice
in temeiul art.37 dinLegea nr.too din22 decembrie 2017 cuprivire la actele nomative proiectul

deciziei a fost .*fur1"p.rir.i juridice de cdtre specialistul principal al aparatului pregedintelui

raionului (urist). d,*.rriu gi conlinutul actului corespunde normelor de tehnic[ legislativa'

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie ,L p.oprn. spre avizare comisiilor consultative de

specialitate qi aprobare in iadrul qedinlei Consiliului raional.

$ef Direc{ie Silvia Mustovicilk4/



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ORHEI

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 22058,22650,

Fax: +373 235 20662,
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DECIZIA Nr.5/10
din 07 itnie2022

Cu privire la aprobarea incheierii Acordului de Colaborare

in temeiul prevederilor art. 43 (1) lit. t) al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administralia
publica local6, art.l0, l18-126 Codul Administrativ nr.l1612018, art.40 pct.6-7 din Codul Educafiei
15212014, in scopul dezvoltdrii sportului de performanfl in rindul copiilor, inclusiv promovarea
modului sdndtos de via!6 prin introducerea curriculumului gcolar la disciplina "Educatie fizicd gi

fotbal" pentru clasele primare precum Ei deschiderea claselor specializate pentru elevii claselor
gimnaziale, Consiliul Raional

DECIDE:

l. Se aprobi Acordul de Colaborare intre F-ederalia Moldoveneascd de Fotbal, Consiliul
Raionul Orhei qi Institulia Publicd Liceul Teoretic ,,Ion Luca Caragiale" mun Orhei (anexa

m.l)
2. Se imputernice;te Preqedintele Raionului Orhei, dl Dinu Turcanu, sd semneze Acordului

de Colaborare prevdzut in punctul l.
3. Direclia Generald Educalie, dna Silvia Mustovici, va prezenta spre aprobare la ;edin[a

ulterioard a Consiliului raional planul de mdsuri pentru implementarea prevederilor
Acordului.

4. Prczenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in
Judecitoria Orhei in termen de 30 zile de la publicarc in condiliile codului administrativ.

5. Vicepre;cdintele raionului dna Irina Bogaciuc, comisia consultativd de specialitate
educafie. asisten!5 social[, slnState public6, culturd, tineret gi sport (dl. A.Capbdtut), vor
asigura controlul Decizii

,L

Pregedintele qedinfei

Secretarul Consili

Ilvgheni Pisov

Serghei Caraman
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