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DECIZIE nr. 6/5
din 28 septembrie 2017

„Cu privire la alocarea unor mijloace financiare
din cadrul componentei raionale pentru educație”
Examinând nota informativă a DGE Telenești ținând cont de necesitățile
stringente pentru asigurarea funcționalității instituțiilor educaționale din raion, în
conformitate cu prevederile art. 141 al. (e) al Codului Educației, Hotărârii Guvernului
nr. 868 din 08.10.2014 privind finanţarea în bază de cost standard per - elev a
instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor
publice locale de nivelul al doilea (anexa nr. 2 Regulamentul privind repartizarea şi
utilizarea mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale),
Regulamentului privind repartizarea și utilizarea mijloacelor din componenta
raională, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 1/15 din 14.03.2013, a Deciziei
nr. 7/1 din 08.12.2016 Cu privire la bugetul raional pentru anul 2017 (lectura II),
având în vedere avizul pozitiv al Comisiilor consultative pentru probleme de
economie, buget și finanțe, în temeiul art. 43 al. (1) lit. ”b”, art. 46 al (1) al Legii nr.
436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se alocă mijloace financiare, din componenta raională pentru educație, în
mărime totală de 311.6 mii (trei sute unsprezece mii șase sute) lei, care vor fi
distribuiţi şi utilizați conform prevederilor anexei parte integrantă a prezentei decizii.
2. Executarea decizii date se pune în seama șefilor Direcției Finanțe, Direcției
Generale Educație şi a managerilor instituţiilor de învățământ vizate, în parte
conform atribuțiilor de serviciu.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii urmează a fi exercitat de
Președintele raionului.
4. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștință persoanelor vizate și intră
în vigoare la data publicării pe site-ul Consiliului raional www.telenesti.md și/sau
site-ul www.actelocale.md.
Președintele ședinței
Secretarul Consiliului raional

Valentin Cazacu
Sergiu Lazăr

Anexă la Decizia C.R.
Nr. 6/5 din 28.09. 2017

Mijloace financiare alocate din componenta raională

Nr. Denumirea instituției

Destinația
Achitarea datoriei formate
urmare a procurării cărbunelui
pentru perioada rece din 2016 –
2017 și acoperirea necesităților
de agent termic pentru perioada
1. Gimnaziul Crăsnășeni rece 2017-2018.
Procurarea cărbunelui pentru
2. Gimnaziul Budăi
perioada rece 2017 – 2018.
3. Gimnaziul „Anton
Acoperirea cheltuielilor de
Moraru”, Pistruieni
întreținere a instituției urmare a
procesului de reorganizare a
fostului gimnaziu Ordășei.
4. Gimnaziul ”V.
Pentru continuarea lucrărilor de
Cordineanu” ,
construcție a sălii sportive din
Chițcanii-Vechi
cadrul gimnaziului dat
5. Liceul Teoretic ”A.
Procurarea cărbunelui pentru
Păunescu” Căzănești
perioada rece 2017 – 2018.
6. Direcția Generală
Pentru asigurarea cu
Educație
combustibil a 2 unități de
transport școlar pe cursele nou
create: Cucioaia – Mîndrești și
Mihalașa - Nouă -Telenești.
7. Gimnaziu Suhuluceni
Pentru acoperirea costurilor
cadastrale de înregistrare a
clădirii gimnaziului
Total

Secretarul Consiliului raional

Suma,
mii lei

30,0
30,0

115,3

80,0
39,0

9,0

8,3
311.6

Sergiu Lazăr

Notă

