
                 

      REPUBLICA MOLDOVA 

PREŞEDINTELE RAIONULUI NISPORENI 
 

                                                                                                                            

  

DECIZIE nr. 1/2 
 

din 18  februarie  2020                                                                        or. Nisporeni 

 

“Cu privire la restabilirea soldurilor 
instituţiilor de învătămînt secundar general 

 și extrașcolar în rezultatul activităţii pentru  anii 2018 și  2019” 

 

         În conformitate  cu art. 43, 46 alin. (1) din  Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006,  

art.11, art. 26 alin. (2) din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finantele publice locale, 

Decizia CR nr. 2/2 din 15.03.2019” Cu privire la restabilirea soldurilor institutțiilor de 

învățamînt primar, secundar general si extrașcolar în rezultatul activitații pentru anul 

2018”, Consiliul raional,  

 

Decide: 

 

1. Se  restabilesc, din soldul disponibil al Consiliului raional la 01.01.2020 în 

rezultatul activităţii pentru  anii 2018 și 2019 soldurile următoarelor instituții de 

învățămînt: 

 tabara de odihna  "Codru”, care s-a inregistrat la 31.12.2018 din transferurile cu 

destinație specială  pentru odihna de vară a copiilor, restabilite prin Decizia 

Consiliului Raional nr. 2/2 din 15.03.2019, neexecutate in anul 2019,  in suma  de 

1023005.0 lei; 

 gimnaziului “Alexandru cel Bun ”Varzarești , surse alocate  conform  Legii 

bugetului de stat pe anul 2019 cu destinație specială   pentru implementarea 

proiectului ”Reforma invațamintului in Moldova ” pentru dotarea  laboratoarelor, 

alocate la finele anului 2019, in suma de 398512.0 lei. 

2. Conducătorilor instituțiilor sus menționate, se recomandă utilizarea soldurilor 

respective în anul 2020, cu respectarea destinației de  alocare . 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie șefilor Direcției Învățămînt, 

Tineret și Sport dnei Nina Sterpu,  Direcției Finanțe dnei Vera Lazăr. 

            

 

 

Președintele ședinței 

Consiliul raional        Ion Gangan 

     

 

Secretarul  interimar al  

      Consiliului raional                                                                          Sergiu Zmeu  

 

 

 

 



 

 

Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului Vasile 

Mărcuță și întocmit de șeful Direcției finanțe, Vera Lazăr, persoana ce înaintează 

problema vizată. 

 

                                                                          _________________ 

Aviz 

asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la restabilirea soldurilor instituțiilor de 

învățămînt secundar general și extrașcolar în rezultatul activității  

pentru anii 2018 și 2019,, 

 

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  
 

 

 


