
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
 

D E C I Z I E  
 

Proiect 

 

din 21 septembrie 2018        nr.04/12 
 

Cu privire la reorganizarea  

IP ȘP-GR Mereni 
              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 Cod civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002, Consiliul raional Cimișlia, 

 

DECIDE: 

 

1.Se reorganizează prin transformare Instituția Publică școala primară-grădiniță Mereni 

    în grădinița Mereni, începînd cu 01 ianuarie 2019. 

2.Se instituie comisia de reorganizare prin transformare în următoarea componență: 

         Președintele comisiei: 

        Melente Vasile – vicepreședintele raionului. 

         Membrii comisiei: 

         Popescu Mihail - șef Direcția Învățământ General 

         Bîcos Nicolae – primarul comunei Mereni 

         Medoni Maria – directorul IP ȘP-GR Mereni 

3. Comisia nominalizată va transmite bunurile instituției reorganizate de la bugetul UAT 

     de nivelul II  la bugetul UAT de nivelul I. 

4.Direcția Învățămînt  General Cimișlia  va asigura școlarizarea tuturor copiilor 

    din c. Mereni, r-nul Cimișlia. 

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

     raionului Cimișlia dl. Melente Vasile. 

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

 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consiliului                SpînuVasile 

Coordonat: 
Președintele raionului, Bivol Iovu                                                _____________ 

Vicepreşedinte al raionului, Melente Vasile                                 _____________ 

Avizat de: 

Secretarul Consiliului, Spînu Vasile                                            _____________ 

Șef  Direcția finanțe, Gorban Olga                                              _____________  

Jurist, Casap Anatolie                                                                   ______________   

Proiect inițiat de:  

Șef  Direcţie Invăţămînt, Popescu Mihail                                      _____________ 

 



Notă Informativă 

 

Cu privire la reorganizarea 

IP ȘP-GR Mereni 

 

    Pentru anul de studii 2018-2019 la ȘP-GR Mereni erau planificate 3 clase primare, 

conform numărului de elevi: cl.I – 9 elevi, cl.II – 6 elevi, cl.3 – 7 elevi.  

    

     În anul de studii 2017-2018 în calitatate de învățători de clase primare au activat 2 

cadre didactice, care la sfîrșitul anului de studii s-au concediat din diferite motive, 

astfel instituția a rămas fără cadre didactice. 

    Lipsa cadrelor didactice în instituție a făcut ca părinții să-și înscrie copiii la alte 

instituții.  

     La data de 03 septembrie 2018 toți elevii claselor primare au fost școlarizați la IP 

Gm Hîrtop, inclusiv și elevii cl.5. Elevii sunt transportați cu autobusul școlar.  

     Reeșind din situația creată considerăm oportun de a reorganiza IP ȘP-GR Mereni –

în grădiniță începînd cu 01 ianuarie 2019. 

 

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

 

 

 
 

 

 

Șef al Direcției Învățămînt  

General Cimișlia                                                         Popescu Mihail 
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