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DECIZIE nr. 2/4
din 26 aprilie 2018

„Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din
componenta raională pentru educație”
Examinând nota informativă a DGE Telenești ținând cont de necesitățile
stringente pentru reparația și/sau reconstrucția 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. 9/1 din 14.12.2017 Cu privire la bugetul raional
pentru anul 2018 (lectura II), , având în vedere avizul pozitiv al Comisiilor
consultative pentru probleme de economie, buget și finanțe, și probleme sociale, 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 2526,0 mii (două milioane cinci sute douăzeci și șase mii ) 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

Vasile Guzun
Sergiu Lazăr

Anexă la Decizia C.R.
Nr. 2/4din 26.04. 2018

Mijloace financiare alocate din componenta raională
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Denumirea
instituției
Gimnaziului
”N.Popa” Verejeni;
Gimnaziul Văsieni
Gimnaziul
”M,Eminscu”,
or.Telenești
Gimnaziul
”V.Anestiade”,
Sărătenii-Vechi
Gimnaziul Negureni
Gimnaziul
”V.Cordineanu”
Chițcanii Vechi;
Gimnaziul Coropceni
Gimnaziul Ratuș

Descrierea lucrărilor

Suma alocată

Acoperișul gimnaziului

330 mii lei

Reparația sistemei de
încălzire
Aplicarea parțială a
pavajului în curtea școlii

250mii lei

Utilarea cantinei,
reparația sistemei de
iluminare
Procurarea cărbunelui
Finisarea sălii de sport
Reparația tavanelor și a
secției de alimentare cu apă
potabilă
Finisarea sălii de sport,
închirierea spațiului pentru
alimentație elevilor.
Total

600 mii lei

150 mii lei
130mii lei
500 mii lei

131 mii lei

435 mii lei
2 526 000
LEI

Notă

Inițiatorul
Proiectului
(1)

Prezentul proiect a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.141 al (e)_ al
Codului Educației, Regulamentul privind repartizarea și utilizarea mijloacelor din
componenta raională, aprobat prin decizia Consiliului Raional nr. 1/5 din 14.03.2013 și a
Deciziei nr. 8/1 din 10.12.2015 cu privire la bugetul raional pentru anul 2018.

Argumentarea
(4)

Scopul
Proiectului
(3)

Proiectul Deciziei cu privire la alocarea unor mijloace financiare din cadrul
componentei raionale instituțiilor de învățămînt a căror fondator este Consiliul Raional
Telenești a fost elaborat de către Direcția Generală Educație în colaborare cu Direcția
Finanțe și consultat cu Președintele raionului.

Reglementarea
juridic
(2)

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Decizie nr-___ din___________
Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din cadrul componentei raionale instituțiilor de
învățământ a căror fondator este Consiliul Raional Telenești

Scopul proiectului este alocarea mijloacelor financiare din cadrul componentei raionale
instituțiilor de învățămînt ai căror fondator este Consiliul Raional Telenești; Crearea
condițiilor pentru a asigura organizarea optimă a procesului educațional în instituțiile
educaționale din raion. Concomitent, prin aprobarea prezentei decizii se urmărește
consolidarea infrastructurii instituțiilor educaționale din raza raionului Telenești.

La baza elaborării prezentului proiect sunt demersurile directorilor instituțiilor
educaționale, care au fost examinate în cadrul Consiliului de Administrație al DGE
Telenești, care sunt argumentate prin:
- necesitatea finalizării reparației acoperișului gimnaziului ”N.Popa” Verejeni;
- necesitatea reparatia tavanelor și a secției de alimentare cu apă potabilă în
gimnaziului Coropceni;
- asigurarea aplicării pavajului in curtea gimnaziul ”M,Eminscu”, or.Telenești;
- asigurarea utilării cantinei din gimnaziul ”V.Anestiade”, Sărătenii-Vechi;
- necesitatea îmbunătățirii sistemului de iluminare în gimnaziul”V.Anestiade”,
Sărătenii-Vechi;
- necesitatea procurarii cărbunelui in gimnaziul Negureni;
- asigurarea finalizarii construcției Sălii de sport în gimnaziul ”V.Cordineanu”
Chițcanii Vechi;
- asigurarea finalizarii construcției Sălii de sport în gimnaziul Ratuș;
- asigurarea gimnaziului Ratuș cu surse pentru arenda spațiului alimentar ÎI
”Ecaterina Petrache”.

Analiza
(5)
Mijloacele
financiare
(6)

În contextul argumentelor expuse, precum și în urma efectuării analizei la fata locului,
considerăm relevant de a aloca următoarele mijloace financiare din componenta raională
(anexa 1):
- 330 mii lei pentru acoperișul gimnaziului ”N.Popa” Verejeni;
- 250 mii lei pentru reparația sistemei de încălzire în gimnaziul Vasieni;
- 600 mii lei pentru aplicarea partială a pavajului în curtea școlii în gimnaziul
”M,Eminscu”, or.Telenești;
- 50 mii lei lei pentru utilarea cantinei din gimnaziul ”V.Anestiade”, Sărătenii-Vechi;
- 100 mii lei pentru renovarea sistemului de iluminare în gimnaziul”V.Anestiade”,
Sărătenii-Vechi;
- 130 mii lei pentru procurarea cărbunelui in gimnaziul Negureni;
- 500 mii lei pentru finalizarea construcției Sălii de sport în gimnaziul
”V.Cordineanu” Chițcanii Vechi;
- 131mii lei pentru reparatia tavanelor și a secției de alimentare cu apă potabilă din
gimnaziul Coropceni;
- 420 mii lei pentru finalizarea construcției Sălii de sport în gimnaziul Ratuș;
- 15 mii lei gimnaziului Ratus, pentru arenda spațiului alimentar a ÎI ”Ecaterina
Petrache”.
Sumele estimate sunt în baza devizelor de cheltuieli întocmite.
Pentru executarea prezentei decizii va fi necesară alocarea mijloacelor financiare în
mărime de 2 milioane 526 mii lei.
NB! La nota informativă se anexează demersurile conducătorilor instituțiilor vizate.

Anexa 1
Denumirea instituției
Gimnaziului ”N.Popa”
Verejeni;
Gimnaziul Văsieni
Gimnaziul
or.Telenești

Descrierea lucrărilor
Acoperișul gimnaziului

Reparația sistemei de
încălzire
”M,Eminscu”, Aplicarea parțială a pavajului
în curtea școlii

Gimnaziul ”V.Anestiade”,
Sărătenii-Vechi
Gimnaziul Negureni
Gimnaziul ”V.Cordineanu”
Chițcanii Vechi;
Gimnaziul Coropceni
Gimnaziul Ratuș

Total

Utilarea cantinei,
reparația sistemei de
iluminare
Procurarea cărbunelui
Finisarea sălii de sport
Reparația tavanelor și a
secției de alimentare cu apă
potabilă
Finisarea sălii de sport,
închirierea spațiului pentru
alimentație elevilor.

Suma alocată
330 mii lei
250 mii lei

600 mii lei

150 mii lei
130 mii lei
500 mii lei

131 mii lei

435 mii lei
2 526 000 LEI
Coordonat:

Șeful DGE Telenești
Alina PASCARU

Șef Direcția Finanțe
DARII L.

