
ANUNȚ 
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la 

aprobarea taxelor serviciilor prestate de instituția publică de învățământ 

extrașcolar Școala de Arte Cimișlia 

 

            Secția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Cimișlia inițiază, 

începând cu data de 17.08.2021, consultarea publică a proiectului de decizie cu 

privire la aprobarea taxelor serviciilor prestate de instituția publică de învățământ 

extrașcolar Școala de Arte Cimișlia 

            Scopul proiectului: asigurarea funcționalității instituției publice de 

învățământ extrașcolar Școala de Arte Cimișlia.  

            Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie:  mărirea taxei 

de studii cu 30 de lei, ar eficientiza parcursul anului școlar, odată cu majorarea 

cheltuielilor întreținerii instituției. 

            Prevederile de bază: regulamentul privind modul de încasare a taxei 

pentru instruire în școlile de muzică și artă plastică, politicile locale și naționale.  

            Beneficiarii proiectului: instituția publică de învățământ extrașcolar 

Școala de Arte Cimișlia.  

            Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării 

publice sunt principiile și regulile bugetare stabilite la nivel de buget raional, 

sursele de finanțare și cheltuielile bugetului local.  

            Impactul estimat al proiectului de decizie: buna funcționare a instituției 

publice de învățământ extrașcolar Școala de Arte Cimișlia. 

      Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art. 4 alin.(2) lit. g¹, 

art.12 alin.(2) din Legea nr. 435- XVI din 28.12.2006, privind descentralizarea 

administrativă, art. 43 alin.(b), din Legea nr. 436 –XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală,  Legea privind finanțele publice locale nr. 397 – XV 

din 16 octombrie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 450 din 16 iunie 2011 ,,Pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul de încasare a taxei pentru instruire în 

școlile de muzică și artă plastică”. 

      Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării 

publice pot fi expediate  până pe data de 02.09.2021, pe adresa: Secția Cultură, 

Tineret și Sport a Consiliului raional Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, bir. 303, sau 

la adresa electronică a Secției Cultură, Tineret și Sport: cimisliacultura@mail.ru. 

      Proiectul deciziei cu privire la aprobarea taxelor serviciilor prestate de instituția 

publică de învățământ extrașcolar Școala de Arte Cimișlia și nota informativă 

(materiale care au stat la baza elaborării proiectului  de decizie) este disponibil pe 

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

Transparența decizională, secțiunea Consultări publice. 

 

Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor: 

Cojocaru Iulia, telefon 0 -241-2-26-48. 

 

Data publicării 17.08.2021 
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