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DECIZIANT.5/3
din 14 mai 2021

Cu privire la repartizarea mij loacelor
financiare din componenta raional6

in temeiul art. 81(1) al Legii privind administrafia publicd locala nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art.
10' I l8-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19 iulie 2018, Regulamentului privind
repartizatea 9i utilizarea mijloacelor financiare din componenta unitltii administrativ-teritoriile aprobat in temeiul
Hotirdrii Guvernului nr. 868 din 08.10.2014 privind finanlarea inbazdde cost standard per elev a instituliilor de
invi{dmdnt primar gi secundar general din subordinea autoritefllor publice locale de nivelul al doilea gi in scopul
asigurdrii bunei funclionlri a instituliilor de invifim6nt, Consiliul Raional DECIDE:

1. Se repartizeazd alocatii din componenta raionald, dup6 cum urmeazr:
1.1 Gimnaziul ,rFeodor Ostapciuc" s. Samananca, pentru,,Amenajareateritoriului qi canalizarea exterioar6

a edificiului"_in suml de273,60 mii lei.
l'2 Complexului_Educafional - gimnaziu/grldinifl Necullieuca, pentru "Lucr5ri de amenajare a

Complexului Educalional gimnaziu-gr[dinila Neculdieuca" - in sum6 de 99,30 mii lei.
1.3 Gimnaziul Lucaseuca - pentru finisarea lucririlor de reparafie capitalS a silii festive in sum6 de IZO

mii lei
1.4 Gimnaziul Bulieqti - pentru termoficarea gi modernizarea sistemului de incalzire a in sum6 de 450 mii

lei
2. Beneficiarii de alocafii mentionafi in prezenta Decizie sunt responsabili de elaborarea devizelor de

cheltuieli gi utilizarea conforml a mijloacelor financiare alocate, cu perfectarea in modul stabilit a
documentelor necesare pentru finanlarea cheltuielilor in cauzd.

3. Directia General[ Finante (dna Galina Colun) va efectua remanierile in bugetul raional, conform prezentei
Decizii.

4. Direclia GeneralS Educafie (dna Silvia Mustovici) va monitoriza termenele de executare a lucrarilor
asigur6nd procesul educational adecvat.

5. Direcfia Dezvoltare TeritorialS va asista managerii gcolari in privin{a verificirii corectitudinii elaborlrii
devizelor, documentaliei de proiect, volumelor de lucrlri efectuate qi a cheltuielilor in constructie.

6. Prezenta Decizie se include in Registrul de stat al actelor locale cu drept de atac laJudecltoria Orhei in
condiliile Codului adminishativ in termen de 30 de zile de la comunicaie persoanel or vizate.

7. Vicepreqedintele raionului dna Irina Bogaciuc, comisia consultativ[ de ipecialitate educa]ie, protec]ie
social[, slnitate public6, tineret gi sport (pregedinte dl Alexei Capbltui), comisia de specialitate in
problernele economice, buget gi finante (pregedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul prezentei
Decizii.

qedinfei

Consiliului Raional Serghei Caraman

lurcanu - pregedintele raionului
- vicepregedintele raionului

Cravcenco - vicepregedintele raionului

Consiliului Raional
G.Colun - gef, Directia Generald Finan{e

- qef Directia Generald Educatie

Yizat

tq
M.Bf,trincea - gef, Serviciul Juridic,{r



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie , Cu privire la repartizareaqi utilizarea mijloacelor
financiare din componenta raionali anul 2021"

1. Denumirea autorului qi dupi caz, aparticipanfitor ta elaborarea proiectului
Direcfia Generali Educafie, Direcfia Finanle

. 2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitnfile urmlrite
Proiectul de decizie este elaborat in temeiul art-.S1(1) al Legii privind uA-inirtrulia publici local6
nr'436'XVI din 28 decembrie 2006, Regulamentului privind iepatizwea qi utilizarea mijloacelor
financiare din componenta unitSlii administrativ-teritoriale aprobat in temliul Hot6r6rii Guvernului
nr'868 din 08.10.2014 privind finanlarea inbazdde cost staniaxd per elev a institufiilor de inv6femant
primar 9i secundar general din subordinea autoritdfilor publice locale de nivelul al doilea.
_ 3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi
Proiectul de decizie- stabileqte finanfarea institu{iilor de inv6f[m6nt cu scopul asigurarii

funcfionalit6{ii institufiilor de invdtlm6nt, asigurdrii qanselor egale pentru fiecare elev de a beneficia de
drepturile firndamentale la dezvoltare qi educafie lafi a aiecta- procesul educafional, in contexte
integrate qi medii de invdfare comun6.
Se solicitd aloca{ii din componenta raionala 2021 wmlfioarelor institutii de inv6{6m6nt:

1'1 Gimnaziul ,,Feodor Ostapciuc" Siminanca, pentru ,,Amenajarea teiitoriului gi canal izarea
exterioard a edificiului" in sum6 de273,60 mii lei.

1,2 Complexului.Educalional - gimnaziuigr,Idinifii Necullieuca, pentru ,,Lucr6ri de amenajare
a Complexului Educalional gimnaziu-gridinita Necul6ieuca" - in sumd de 99,30 mii lei.

1'3 Gimnaziul Lucaqeuca - pentru "Finisarea iucrdrilor de reparafie capitald a s6lii festive,, in
sumd de 120 mii lei.

1.4 Gimnaziul Rullieqti - pentru ,,Termoficarea qi modemizarcasistemului de inc6lzire,, in suml
de 450 mii lei.

4. Fundamentarea economico financiari
Cheltuielile pentru implementarea proiectului de decizie ,,Cu privire la rcpartizarea gi utilizarea

mijloacelor financiare din componenta raionali anul 2021" se determinl din componenta ruionald,212l
in sum6 de 942,9 mii lei.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul deciziei 

. 
se incorporeazd in sistemul actelor normative $i nu necesit6

modifi care al abr o gar ea altor decizii.

^ 
6. Avtzarea qi consultarea publici a proiectului de decizie

lnbaza celor expuse, proiectul deciziei " Cu privire la repartizarea qiutilizareamijloacelor
financiare din componenta raionald anul 202I" a lost avizatde pregedintele raionului, vicepregedinte al
raionului (responsabil de domeniul educafie, sSndtate tineret gi iport), Secretarul Consiliului Raional,
Direclia Generald Finanfe, Direcfia General6 Educafie, Specialistul piincipal al aparatului preqedintelui
raionului (urist).

In scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenfa
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la
directoriul Transparenld decizionald, secliunea Cinsittni publice ale proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice
intemeiul art.37 diniegea*.fOO din22decembrie 2017 cuprivirelaactelenormative proiectul

deciziei a fost expus expertizei juridice de c5tre specialistul principal al aparatului preqedintelui
raionului (urist). Structura gi confinutul actului coiespunde norm"ior de tihnica legislativ6.

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de
specialitate gi aprobare in cadrul gedin{ei consiliului ruior,ul.

$ef Direc{ie d( Silvia Mustovici


