
ANUNȚ 

Privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie 
cu privire la modificarea Deciziei nr. 02/02 din 12 mai 2017  

 privind aprobarea Regulamentului și componenței Consiliului Consultativ al Direcției 

Învățământ General Cimișlia 

Direcția Învățământ General Cimișlia a Consiliului raional Cimișlia inițiază, începând 

cu data de 01.11.2021, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la modificarea 

Deciziei nr. 02/02 din 12 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului și componenței 

Consiliului Consultativ al Direcției Învățământ General Cimișlia. 

Scopul proiectului: modificarea componenții Consiliului Consultativ al Direcției 

Învățământ General Cimișlia. 

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie: înlocuirea persoanelor care 

nu-şi mai exercită atribuțiile de serviciu din diferite motive. 

Prevederile de bază a proiectului de decizie: aprobarea componenții Consiliului 

Consultativ al Direcției Învățământ General Cimișlia. 

Beneficiarii proiectului: repartizarea atribuțiilor comisiei membrilor noi a acesteia.  

Rezultatele scontate: funcționalitatea Consiliului Consultativ al Direcției Învățământ 

General Cimișlia conform legislației în vigoare. 

Impactul estimat: activarea Consiliului Consultativ al Direcției Învățământ General 

Cimișlia în limitele normelor legale. 

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 administraţia publică locală;  

- art. 9 alin. (2), art. 10 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice; 

- art. 48 alin. (3)  a Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014. 

Recomandări: pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot fi 

expuse până 10.11.2021, 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 nr. 02/02 din 12 mai 2017 privind 

aprobarea Regulamentului și componenței Consiliului Consultativ al Direcției Învățământ 

General Cimișlia este disponibil pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia 

http://raioncimislia.md/, la directoriul Transparența decizională, secția consultări publice. 

 

Persoana responsabilă de colectarea și examinarea recomandărilor: 

- Surdu Vasile, telefon 0 241 2 27 48 

 

Data publicării 01.10.2021 
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