
ANUNȚ 

Privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie 

 cu privire  la modificarea deciziei 01-06 din 16.03.2021 „Cu 

privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională” 

 
Direcția Învățământ General Cimișlia inițiază, începând cu data de 20.08.2021, 

consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la modificarea deciziei 01-06 din 

16.03.2021 ,,cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională”. 

Scopul proiectului: întreprinderea măsurilor de rigoare privind alocarea 

mijloacelor financiare necesare instituțiilor de învățământ din raionul Cimișlia pentru 

acoperirea cheltuitelor strict necesare a acestora. 

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie: întreținerea în mod 

corespunzător a clădirilor administrate de instituțiile de învățământ  din raionul Cimișlia. 

Prevederile de bază a proiectului de decizie: alocarea instituțiilor de învățământ 

a mijloacelor financiare din componenta raională. 

Beneficiarii proiectului: Instituția Publică Gimnaziul ,,Tudor Strișcă” din s. Satul 

Nou, r-nul Cimișlia  și Instituția Publică, Gimnaziul Sagaidac din s. Sagaidac, r-nul 

Cimișlia. 

Rezultatele scontate: acoperirea necesităților instituțiilor educaționale după cum 

urmează: 

IP GM ,,Tudor Strișcă” s. Satul Nou, r-nul Cimișlia: 

- achitarea  gazelor naturale; 

- achitarea serviciilor; (verificarea metrologică a două contoare electrice, evacuarea 

deșeurilor menajere din haznaua instituției, cursuri de formare pentru operatorii la 

cazangeriei, analiza microbiologică a apei, deservirea tehnică a utilajului de gaz, 

deservirea antiincendiară). 

- plata pentru acordarea  concediilor medicale. 

- procurarea și instalarea unui perete despărțitor din PVC. 

- procurarea 2 calculatoare pentru desfășurarea orelor de informatică. 

- procurarea 17 dulapuri în 9 săli de clasă, 4 table școlare pentru învățământul primar, 

22 de jaluzele pentru 3 săli de clasă, cabinetul metodic și ospătărie. 

- procurarea materialelor de construcție pentru reparația podului la galerie. 

 IP GM ,,Sagaidac” s. Sagaidac, r-nul Cimișlia: 

  -  achitarea gazelor naturale. 

   - procurarea materialelor de construcție. 

Impactul estimat:satisfacerea necesităților a instituțiilor de învățământ 

nominalizate unde își desfășoară studiile circa 200 de copii. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu:  

- art.4, alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

- art. 43 din Legea nr. 436/2006   privind administrația publică locală; 

- Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale; 

- Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale; 



- Ordinul Ministrului Finanțelor  nr. 208 /2015 privind clasificația bugetară; 

-  Ordinul Ministrului Finanțelor  nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setul 

metodologic privind  elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului; 

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 862/2018 pentru modificarea Hotărârii de 

Guvern nr. 868/2014 cu privire la finanțarea în bază de cost standard per elev a 

instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților 

publice locale de nivelul al doilea. 

Recomandări: pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot 

fi expuse până 07.09.2021, pe adresa: Direcția Învățământ General Cimișlia, bd. Mihai 

Viteazul 44, raionul Cimișlia sau pe adresa electronică a Direcției 

dgitscimislia@gmail.com. 

Proiectul deciziei cu privire  la modificarea deciziei 01-06 din 16.03.2021 „cu 

privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională” este disponibil pe 

pagina web a Consiliului raional Cimișlia http://raioncimislia.md/, la compartimentul 

Transparența decizională, secțiunea Consultări publice. 

 

Persoana responsabilă de colectarea și examinarea recomandărilor: 

- Surdu Vasile, telefon 0 241 2 27 48 

 

Data publicării 20.08.2021 

 

 

 

 

http://raioncimislia.md/

