
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILTUL RAIONAL CIMI$LTA

PROIECT

DECIZIE Nr.

din h .f,,,f,Uyi* zozt

cu privire la acceptarea primirii in proprietate
a materialelor didactice

ln conformitate cu:

'art..4 alin. (2) din Legea nr.43512006 privind descentralizarea administrativ5;
- art, 43 din Legea rrr. 43612006 privind adminisffalia publicd locald;
- alt. 8 din Legea nr. 52311999 cu privire la proprietatea publicd a unitlqilor administrativ-
teritoriale;
- Hot[rdrea Guvernului nr. 90112015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate public6;

lin6nd cont de circulara Ministerului Educafiei, Culturii qi Cercetdrii, nr. 03/1-
0914198 din 07.08.2020 referitor la acceptarea, in conformitate cu lista din anexd, a
materialelor de predare, invf,fare gi echipament specializat pentru copiii cu cerinfe
educafionale speciale gilsau dizabilit[1i, in scopul dotdrii Centrelor de Resurse penfi'u
Educafia Incluziv[, Consiliul raional Cimiqlia

DECIDE:

1. Se accept[ primirea cu titlul gratuit a materialelor de predare, inv[tare gi echipament
specializat penffu copiii cu cerinte educalionale speciale Ei/sau dizabilitdli, in scopul
dot[rii Cenffelor de Resurse pentru Educalia Incluziv6, in valoare total[ de 263263,34
lei, din proprietatea statului in proprietatea raionului CimiElia.

2. Se desemneazd membri ai comisiei de primire - transmitere din partea raionului
Cimiqlia:

Casian Ludmila - director al IP Liceul Teoretic "Hyperion", s. Gura Galbenei, rl.
Cimiqlia;
Musteafi Ion - director al IP Gimnaziului Gradigte, s. Gradigte, rl. Cimiqlia;

3. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Vadim Torgai,
vicepreqedinte al raionului.

4. Prezenta decrzie se publicl in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la cunogtin(a:
- Viceprege-dintelui raionului, dlui Vadim Torgai;
- Direcliei invdf[mdnt General Cimiglia;
- Serviciului Contabilitate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimiglia wr.vi.v.r'aiorrcinrirlia,.rn-d.

Preqedintele qedin(ei

Contrasem neazd:

Secretarul consiliului

d tiyL

Gheorghe Netedu



Coordonat:

Vicepreqedinte al raionului

Avizat:

Secretarul consiliului

$ef, Serviciul Contabilitate

$ef, Seclia Adrninistralie Public[

Specialist principal, Serviciul Juridic

Proiect elaborat:

$ef interimar, Direc(ia
InvI{ImAnt General Cimiqlia

$ef interimar, Direclia invil5mdnt General Cimislia d2 Gabriela Garaba

NotE informativi
la proiectul de decizie nr. Utftdin lo+ct/H-? ZOZL

cu privire la acceptarea primiriiin proprietate
a materialelor didactice

inbazacircularei Ministerului Educafiei, Culturii gi Cercetlrii, nr. 03ll-0g14198 din
07.08.2020 referitor la acceptarea, in conformitate cu lista din Anex6, a materialelor de
predare, inv6{are qi echipament specializat pentru copiii cu cerin(e educationale speciale
gi/sau dizabilitali, in scopul dotlrii Cenffelor de Resurse pentru Educalia Incluzivl qi in
urma evalulrii instituliilor de invl{am6nt din raionul Cimiglia au fost selectate instituliile
de invdfdmdnt general din raionul Cimiglia, dupd cum urmeazl:
- IP LT "Hyperion", s. Gura Galbenei, r-nul cimiglia, in valoare de 13 163l,67lei;
- IP GM Gradi$te, s. Gradigte, r-nul cimiElia, in valoare de 13163r,67 lei.

Astfel, instituliile menfionate au primit in dotare materiale de predare, inv[{are qi

echipament specializat penffu copiii cu cerinfe educafionale speciale gi/sau dizabilitali, in
scopul dotdrii Centrelor de Resurse pentru Educa{ia Incluzivl in valoare totall de
263263,34Lei.
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