
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
 

D E C I Z I E  
 

Proiect 

 

din 12 mai 2017          nr.02/03 
 

Cu privire la reorganizarea unor  

instituții publice prin fuziune 

 

 În conformitate cu art.4 alin. (2),  din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă, art.43 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, art. 21, 141 din Codul Educației RM nr. 152 din 17 iulie 2014, 

art.69, 70 alin (2)  Cod civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002, Consiliul raional 

Cimișlia, 

 

DECIDE: 

 

1. Se reorganizează prin fuziune, Școala Primară Cimișlia,  începînd cu 01 septembrie 

2017, prin absorbție la IP LT ”Ion Creangă” or. Cimișlia. 

 

2. Se instituie comisia de reorganizare în următoarea componenţă: 

Preşedintele comisiei: 

Răileanu Iurie – vicepreședintele raionului Cimișlia; 

Membrii comisiei: 

Popescu Mihail – șef Direcția Învățămînt General Cimișlia; 

Zamfirov Maxim – șef serviciu resurse umane, DÎG Cimișlia; 

Larisa Borodin – Director a IP LT” Ion Creangă”  

Gotnog Veceslav - Director Școala Primară Cimișlia 

  

3. Se stabilește că în cazul eliberării din funcţiile ocupate a membrilor Comisiei, 

funcţiile lor vor fi executate de către persoanele nou-numite în funcţiile respective, 

fără a fi aprobată o nouă decizie a Consiliului. 

 

4. Se împuterniceşte Comisia de reorganizare să întreprindă măsurile necesare pentru 

efectuarea tuturor procedurilor necesare de reorganizare în conformitate cu 

prevederile prezentei decizii. 

 

5. Se stabilește că, drepturile și obligațiunile Școlii Primare Cimișlia începînd cu 01 

septembrie 2017 trec IP LT ”Ion Creangă” or. Cimișlia. 

 

6. Responsabilitatea pentru executarea prezentei decizii se pune în sarcina Direcției 

Invățămînt General Cimișlia. 

 



7. Direcția Învățămînt Cimișlia Cimișlia va asigura școlarizarea tuturor copiilor din 

districtul IP LT ”Ion Creangă” or. Cimișlia și districtul Școlii Primare Cimișlia. 

 

8. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui 

raionului Cimișlia dl. Iurie Răileanu. 

 

9. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișare. 

 

Preşedintele şedinţei                                                               

Secretarul Consiliului                Spînu Vasile  
 
 

 

Coordonat: 

Vicepreşedinte al raionului, Răileanu Iurie                                 _____________ 

 

Avizat de: 

Secretarul Consiliului, Spînu Vasile                                            _____________  

Specialist principal SAP, Casap Anatolie                                    _____________ 

Proiect elaborat de:  

Șef Direcţie Invăţămînt, Popescu Mihail                        _____________ 

 

 

 

 

 

Notă Informativă 

 

Cu privire la reorganizarea unor  

instituții educaționale prin fuziune 

 

 

Luînd în considerația, că în Școala Primară Cimișlia se înregistrează existența a numărului redus de 

copii în clasele I-IV  considerăm oportun de a reorganiza prin fuzionare IP LT ”Ion Creangă” or. 

Cimișlia cu Școala Primară Cimișlia. 

Astfel în conformitate cu prevederile art. 70 alin (2) a Codului Civil al RM drepturile și obligațiunile 

Școlii Primare Cimișlia vor trece IP LT ”Ion Creangă” or. Cimișlia. 

Potrivit prevederilor art.21 alin.(1) din Codul Educației RM nr. 152 din 17 iulie 2014, 

Instituţiile publice de educaţie timpurie (educaţie antepreşcolară şi învăţămînt preşcolar) şi de 

învăţămînt extraşcolar (de nivel local) sînt înfiinţate, reorganizate şi lichidate de către autorităţile 

administraţiei publice locale de nivelul întîi. Instituţiile publice de învăţămînt primar, gimnazial, 

liceal şi extraşcolar (de nivel raional) sînt înfiinţate, reorganizate şi lichidate de către autorităţile 

administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia. Autorităţile administraţiei 

publice locale au obligaţia de a asigura buna funcţionare a acestor instituţii în conformitate cu 

regulamentele şi standardele aprobate de Ministerul Educaţiei. 

 Urmare a celor descrise se propune spre aprobare prezentul proiect de decizie. 

 

 

Șef  Direcția ÎG Cimișlia    Popescu Mihail 

 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

