
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
                                                                                                  PROIECT    

D E C I Z I E  Nr. ___  /___ 

din ___ __________  202_                                  

privind modificarea fondatorului Instituției Publice  

Gimnaziul Cenac din satul Cenac raionul Cimișlia 

  

        În conformitate cu:  

 art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

 art. 43 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;  

 art. 21 alin. (1) din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014. 

 

       Ținând cont de Ordinul Direcției Învățământ General Cimișlia nr. 101-b din 28 octombrie 

2021 și având în vedere că, în statutul Instituției Publice Gimnaziul Cenac din satul Cenac 

raionul Cimișlia fondator este Direcția Învățămînt, ceea ce contravine legislației în vigoare,  

Consiliul raional Cimişlia 

D E C I D E: 

 

1. Se modifică statutul Instituției Publice Gimnaziul Cenac din satul Cenac raionul Cimișlia, 

după cum urmează: 

a) Se exclude din statutul Instituției Publice Gimnaziul Cenac din satul Cenac raionul 

Cimișlia fondatorul – Direcția Învățămînt; 

b) Se include în statutul Instituției Publice Gimnaziul Cenac din satul Cenac raionul 

Cimișlia fondatorul – Consiliul Raional Cimișlia. 

2. Directorul Instituției Publice Gimnaziul Cenac din satul Cenac raionul Cimișlia se 

împuternicește de a modifica statutul instituției conform prevederilor pct. 1 a prezentei 

decizii la organele competente, conform legislației în vigoare.  

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie domnului Mihail Olărescu, 

președinte al raionului. 

4. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoştinţă:   

      - Direcției Învățământ General Cimișlia; 

      - Instituției Publice Gimnaziul Cenac din satul Cenac raionul Cimișlia; 

- Persoanelor vizate;  

      - Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md.   

          

             

           Președintele ședinței                                                  ________________    



           

              Contrasemnează:                                                             

            Secretarul consiliului                                                  Gheorghe Netedu 
 

Coordonat:   

Președintele raionului                                                                                                 Mihail Olărescu 

Avizat: 

Vicepreședintele raionului Vadim Torgai 

Secretarul consiliului                                                                                                   Gheorghe Netedu 

Șef, Secția Administrație Publică                                                                                Mariana Vasluian 

    

Proiect elaborat:               

Șef, Direcția Învățământ General Cimișlia                                                                  Vasile Surdu                                                                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul de decizie  nr. __/__ din ___________202_ 

privind modificarea fondatorului Instituției Publice  

Gimnaziul Cenac din satul Cenac raionul Cimișlia 

  

În conformitate cu art. 21 alin. (1) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 

”Instituţiile publice de educaţie timpurie (educaţie antepreşcolară şi învăţământ preşcolar) 

şi de învăţământ extraşcolar (de nivel local) sânt înfiinţate, reorganizate şi lichidate de către 

autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi. Instituţiile publice de învăţământ 

primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar (de nivel raional) sânt înfiinţate, reorganizate şi 

lichidate de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA 

Găgăuzia. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura buna 

funcţionare a acestor instituţii în conformitate cu regulamentele şi standardele aprobate de 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”. 

În anul 2012-2013 Instituția Publică Gimnaziul Cenac din satul Cenac raionul Cimișlia a 

fost întregistrată la Ministerul Justiției în calitate de organizație necomercială cu personalitate 

juridică fondator al căreia, conform statutului este Direcția Învățămînt. 

Menționăm că potrivit art. 40 alin.(3) din Legea Învățământului nr. 547/1995, în redacția 

din anul 2012, abrogată în anul 2014 odată cu intrarea în vigoare a Codului Educației al 

Rpublicii Moldova nr. 152/2014, doar autoritățile publice locale de nivelul doi putea decide, 

prin coordonarea prealabilă cu Ministerul Educației al Republicii Moldova, înființarea, 

reorganizarea sau lichidaea instituțiilor de stat de învățământ primar, gimnazial, liceal și 

extrașcolar. 

Reieșind din cele expuse pentru respectarea legislației Republicii Moldova, considerăm 

oportun de a modifica în satutul Instituției Publice Gimnaziul Cenac din satul Cenac raionul 

Cimișlia, fondatorul din Direcția Învățămînt în Consiliul Raional Cimișlia. 

 

 

Șef, Direcția Învățământ General Cimișlia                                             Vasile SURDU 
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