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DECIZIANT.8/ 4,,2-
din 14 septembrie 2021

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.2/3 din l8 februarie 2021
,,cu privire larepartizarea mijloacelor financiare din componenta raional6',

proiect

temeiul prevederilor art.43 alin.(2) al Legii rc.436-XYI din 28 decembrie 2006 privind
administrafia publicl local[, art.10, I l8- 126 Codul Administrativ nr.1 1612018, gi in scopul asigurarii bunei
function[ri a instituliilor de invifdmdnt, Consiliul raional Orhei

DECIDE:

1' Se modificd punctul 1.2 al Decizia Consiliului raional w.213 din 18 februarie 2021 ,,Cu privire la
repattizarea mijloacelor financiare din componenta raionald" dupl cum urmeaz6: sintagma ,,I mil.
lei, pentru reparalia capitald a construcliei nr. 1, faza I (ucrdri interioare Si relele iiginereSti la
etajul 1, bloc A) amplasat tn s. Neculdieuca, nr. cadastral 6438108524.01 ,, se substituie cu
sintagma ,,43 3.0 mii lei, inclusiv: 280.0 mii lei pentru Construclia a 2 foisoare qi I 5 3.0 mii lei pentru
lucrdri de montare o tngrddirilor Complexului Educalional gimnaziu-grddinild

2. PrezentaDecizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judec6toria Orhei
in termen de 30 zile de la publicare in condiliile Codului Administrativ.

3. Secretarul
publicd qi

ului raional dl.S.Caraman, comisia consultativd de specialitate administratie
(pregedinte dna Svetlana Ulanova), vor asigura controlul execut6rii prezentei decizii.

Secretarul liului Raional SergheiCaraman

Coordonat: D.furcanu - pregedintele raionului
I.Bogaciuc - vicepregedintele raionului
M.Cravcenco - vicepregedintele raionului

Yizat: S. Consiliului Raional
- tef, Generall Finan(e

Elaborat S.Mustovici fr

Direclia General6 E{qcalie
Serviciul tund\/A

L-/
- $ef,



1. Denumirea autorului qi dupi caz, a participanfilor la elaborarea proiectului
Direclia General6 Educafie, Direclia Finanle

2. condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi fina[tn{ile urmtrrite
Proiectul de decizie este elaborat in temeiul art.81(1) al Legii privind administralia publici locald
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 10, 1 18-126 Codul Administr ativ nr. 116/21g,
Regulamentului privind repartizarea gi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unitdlii
administrativ{eritoriale aprobat in temeiul Hotdrdrii Guvemului nr.868 din 08.10.2014 privind
finanlarea in bazd de cost standard per elev a instituliilor de invdtdmant primar qi secundar
general din subordinea autoritililor publice locale de nivelul al doilea.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi
Proiectul de decizie stabileqte finanlarea instituliilor de invd![mdnt cu scopul asigurdrii

funclionaliulii instituliilor de invifdmant, asigurdrii qanselor egale pentru fiecare elev de a
beneficia de drepturile fundamentale la dezvoltare qi educalie fdrd a afecta procesul educaJional,
in contexte integrate qi medii de invdlare comund.
Se soliciti alocalii din componenta raionald 2021 instituliei de invajimdnt Complexului
Educafional - gimnaziu/grrdini{ii Neculiieuca - 43r656,54lei, inclusiv: pentru construclia a
2 foisoare 279493,67 lei Lucrdri de montare a ingrddirilor Complexului Educalional gimnaziu-
grddinili!-152162,87 lei.amplasat in s. Neculaieuca, nr. cadastral 643g10g524.01;

4. Fundamentarea economico financiarl
cheltuielile pentru implementarea proiectului de decizie ,,cu privire la reparlizarea

mijloacelor financiare din componenta raionald arlil,2021" se determind in sumi de 431656,54
lei.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative qi necesiti modificarea

deciziei t.213 din 18 februari e 2021 "Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din
componenta raionalS"

^ 
6. Avizarea qi consultarea publictr a proiectului de decizie

In baza celor expuse, proiectul deciziei " Cu privire la repartizarea gi utilizarea mijloacelor
financiare din componenta raionald anul 2021" a fost avizat de preqedintele raionului,
vicepreEedinte al raionului (responsabil de domeniul educafie, sendtate tineret gi sport),
Secretarul Consiliului Raional, Direclia General5 Finanle, Direclia GeneralI Educalie, Serviciul
juridic.

In scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional

NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,, cu privire la modificarea deciziei nr,2/3din 18 februarie 2021,'

www.or.md la directoriul Transparenld decizionald, secliunea Consultdri publice ale
proiectului.

^ 
7. Consultarea expertizei juridice

In temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative
proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de cdtre Serviciul juridic. structura Ei
conlinutul actului corespunde normelor de tehnicd legislativa.

Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor
consultative de specialitate gi aprobare tn cadrul gedinlei Consiliului raional.

$ef Direclie Silvia Mustovici
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DECIZIA Nr.2/3
din 1B februarie 2021

CLr privire la repartizarea mijloacelor
financiare din componenta raionalS

in temeiul art. 81(i) al Legii privind administralia publicd localE nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, aftJ0,
1 18-126 Codul Administrativ nr.1 1612018, Regulamentului privind repartizarea gi utiiizarea rnijloacelor
financiare din componenta unitatii adrninistrativ-teritoriale aprobat in temeiul HotdrArii Guvemului nr. 868 din

08.10.2014 privind finanlarea inbazd de cost standard per elev a instituliilor de invdlamAnt primar gi secundar

general din subordinea autoritdlilor publice locale de nivelul al doilea gi in scopul asigurdrii bunei funcliondri a

instituliilor de invdfdmAnt, Consiliul Raional DECIDE:

1 . Se repartize azd alocaI,ii din componenta raionald, dupd cum urmeazd:

1 .1 Institufia Publicd Gimnaziul ,,Ion qi Doina Aldea- Teodorovici" Orhei - 500 mii lei, pentru finalizarea
lucrbrilor de reparalie capitalS a salii sportive cu galerie de acces gi a incdperii de deservire pentru
gimnaziu;

1.2 Complexului Educa{ional - gimnaziu/grndinilI Neculiieuca - 1 mil. iei, pentru lepara{ia capitali a

constiucliei nr. 1, faza 1 (lucrdri interioare qi re{ele inginere;ti la etajul 1, bloc A) amplasat in s.

Neculdieuca, nr. cadastral 643 81 08524.0 1 ;

i.3 Institu{ia Publicl Liceul Teoretic,,Alecu Russo", Orhei - 500 mii lei pentru finalizarea lucririlor de

amenajare a teritoriului Liceului Teoretic ,,Alecu Russo";

1.4 Institufia Publicl Liceul Teoretic,Ion Luca Caragiale", Orhei - 500 mii lei, pentru frnalizarea

lucrdrilor de amenajare a teritoriului in gestiunea Liceului Teoretic ,,Ion Luca Caragiale",

1.5 Institufia Publicl Liceul Teoretic,,Onisifor Ghibu", Orhei - 500 rnii iei, pentru fnalizarea lucrdrilor
de amenajare a teritoriului Liceului Teoretic ,,Onisifor Ghibu";

1.6 Pentru procurarea mijloacelor fixe (boilere electrice, echipament ) in suml de 46.3'79lei, inclusiv:
Institu{ia Publicl Gimnaziul Furceni - 6.000 lei; Institu{ia Publici Gimnaziul Buliiegti - 10.063 lei,

Institu{ia Publicl Gimnaziul Jora de Sus - 2.91 1 lei, Instituf ia Publicl Gimnaziul Mnlliegti - 12.000

ler, Institu{ia Publicd Gimnaziul Isacova - 5.596 lei, Institu{ia Publici Gimnaziul Vatici - 1.890 lei,

Institu{ia Publicl Gimnaziul Tabira - 1.689 lei, Institu{ia Publici Gimnaziul ,,Ion Creangi"
s. Telegeu - 4.230lei, Institu{ia Publici Gimnaziul Ivancea - 2.000 lei.

2. Beneficiarii de aloca{ii menliona{i in prezenta Decizie sunt responsabili de elaborarea devizelor de

cheltuieli 9i utilizarea confonnd a mijloacelor financiare alocate, cu perfectarea in modul stabilit a

documentelor necesare pentru finan{area cheltuielilor in cauzd'.

3. Direclia Generaid Finanle (dna Galina Colun) va efectua remanierile in bugetul raional, couform prezentei

decizii.
4. Direc{ia Generald Educalie (dna Silvia Mustovici) va monitoriza termenele de executare a lucririior

asigur6.nd procesul educa{ional adecvat.

5. Sec{ia Construcfii, Gospoddrie ComunalI qi Drumuri (dl Pavel Cucuruzeau), va asista rnanagerii gcolari

in privinla verificarii corectitudinii elabordrii devizelor, documentaliei de proiect, volutnelor de lucrdri
efectuate qi a cheltuielilor in construclie.

6. Prezenta Decizie se include in Registrul de stat al actelor locale cu drept de atac la Judecdtoria Orhei irr
condiliile Coduluiadrninistrativ in termen de 30 de zile de la comunicare persoanelorvizate.

7 . Vicepregedintele raionului dna Irina Bogaciuc, comisia consultativd de specialitate educa{ie, protec{ie

sociald, sdnhtate publicd, tineret gi sport (preqedinte dl Alexei Cap.bitut), comisia consultativi de

specialitate ecouomie, buget qi finan1e (pregedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul prezentei

Decizii

Plegedintele gedinlei

Secretarul Consiliului Raional

Boris Dariev

-*--

,? Serghei Caraman


