
        

                                        REPUBLICA MOLDOVA 

                          CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 
 

 

DECIZIE nr. 1/12 

 

din 18 februarie 2020                        or. Nisporeni 

Cu privire la modificarea componenței Consiliului  

Consultativ al Direcţiei Învăţământ Tineret şi Sport  

 Aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 8/7 din  

17.09.2015 cu modificările ulterioare 
 

În temeiul art. art. 46 alin. (1), art. 43 (1) lit. a) al Legii  nr. 436-XVI  din 28.12.2006, privind 

administraţia publică locală,conform prevederilor Codului Educaţiei nr. 152  din  17.07.2014, art.141 (1-

a), în conformitate cu Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Învăţământ Tineret 

şi Sport Nisporeni (punctul 16), în scopul susţinerii şi consilierii activităţii de  management în sistemul 

educațional, Consiliul raional, 

 

DECIDE: 
 

1. Se modifică componența nominală a  ConsiliuluiConsultativ din cadrul Direcţiei Învăţământ 

Tineret şi Sport Nisporeni, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 8/7 din 17.09.2015 cu 

modificările ulterioare, care după modificare va avea următorul conținut:  

- Mărcuță Vasile - preşedinteleraionului; 

- Sterpu Nina – şef DÎTS-preşedintele Consiliului consultativ; 

- Bejan Svetlana -şef –adjunct al DITS; 

- Apostu Tatiana -economist DITS; 

- Doni Leonid -preşedintele Consiliului raional al Sindicatului de ramură; 

- Cociu Tatiana-  director Grădiniţa nr.1 ”Povestea”; 

- Stanciu Ana –profesor de limba română, Liceul Teoretic Bălăureşti 

- Crîşmaru Svetlana - director Gimnaziul ”ValeriuDumbravă” Cioreşti 
- Secrieru Alexei- primar /s. Cristeşti 
- Sârbu Viorel- părinte al copiilor 

- Grigor Natalia -membru al Consiliului Consultativ al copiilor, IP Gimnaziul ”Ștefan cel Mare”; 

2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie vicepreşedintelui raionului, dlui Sergiu Sococol. 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului raional       Ion Gangan  

     

 

Secretar interimar al 

Consiliului raional       Sergiu Zmeu  

    

 

 

 

 

 

 



Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului Vasile 

Mărcuță și întocmit de Nina Sterpu, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport, 

persoana ce înaintează problema vizată. 

 

                                                                          _________________ 

Aviz 

asupra proiectului de decizie ,, Cu privire la modificarea componenței Consiliului 

Consultativ al Direcţiei Învăţământ Tineret şi Sport 

Aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 8/7 din 

17.09.2015 cu modificările ulterioare„ 

 

Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința 

Consiliului raional pentru data de 18 februarie curent. 

 Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect 

juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare, evitîndu-se 

formulări și termeni ce ar permite o interpretare cu sens ambiguu și neuniformă. 

 Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel 

superior și de același nivel cu care se află în conexiune, referindu-se exclusiv la 

subiectul vizat. 

 Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, 

corespunde principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației 

publice locale de nivelul doi. Normele de tehnică legislativă sunt aplicate în modul 

corespunzător proiectelor de decizii. 

 Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual 

proiectul deciziei înaintat în formularea propusă. 

 

Serviciul juridic                                                                        Sergiu Zmeu  

 

 


