
 REPUBLICA MOLDOVA  

 

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 
 

 

Proiect  

DECIZIE nr.  3/7 

 

      

din  21 mai  2020                                                                   or. Nisporeni 

 

„Cu privire la reorganizarea Instituției Publice  

Gimnaziul Ciutești” 

 

 În conformitate art. 43, 46 alin (1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006,  art. 21 (1) și 141 (j) din Codul Educației, urmare analizei indicatorilor 

demografici și economico-financiari, ce influențează  prin deficitul bugetar creat  funcționalitatea  IP 

Gimnaziul  Ciutești,  întru crearea oportunităților  de  dezvoltare a unei noi  instituții educaționale în 

localitatea Ciutești , menită să asigure școlarizarea copiilor în învățământul primar, antepreșcolar și școlar,   

Consiliul raional   

DECIDE: 

1. Se reorganizează Instituția Publică Gimnaziul Ciutești în Instituție Publică Școală Primară-Grădiniță 

Ciutești, începând cu data de 01.09.2020; 

2. Directorul IP  Gimnaziul Ciutești,  dna Maria Stamate va întreprinde acțiunile necesare  pentru 

desfășurarea reorganizării Instituției și va realiza : 

      -  disponibilizarea angajaților gimnaziului, conform legislației în vigoare; 

      -   transmiterea  dosarelor personale ale elevilor , precum și altă documentație ce ține de  

         evidența situației academice a elevilor; 

3. Disponibilizarea directorului IP Gimnaziul Ciutești , dnei Maria Stamate, se va efectua începând cu 

data de 01.09.2020; 

4. Se arondează Instituției Publice  Gimnaziul Seliște elevii treptei gimnaziale (din clasele a V-a- a IX-a)  

din localitatea Ciutești, raionul Nisporeni; 

5. Personalul didactic din IP Gimnaziul Seliște, director dna Tatiana Fonaru: 

      - va asigura   școlarizarea obligatorie a elevilor   și integrarea lor în mediul noii instituții   

        educaționale;  

      -va asigura implicarea părinților în proiecte educaționale școlare , menite să asigure   

         incluziunea   elevilor în noul mediu școlar și facilitarea relațiilor de parteneriat cu familia; 

6. Direcția Învățământ Tineret și Sport Nisporeni va asigura transportarea elevilor spre/de la școala de 

circumscripție Gimnaziul Seliște,  utilizând autobuzul școlar aprobat pe districtul nominalizat;    

7. Responsabilitatea de executarea prezentei decizii  se atribuie dnei Nina Sterpu, șef direcție DITS, 

Nisporeni. 

8. Controlul executării prezentei decizii se atribuie vicepreședintelui raionului, dlui Sergiu Sococol. 

 
Preşedintele şedinţei                                                                    

Consiliului raional            

              

Secretar interimar 

al Consiliului raional         Sergiu Zmeu 

 

Contrasemnat 

       Serviciuljuridic 

 



 

                 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 reorganizarea Instituției Publice 

Gimnaziul Ciutești” 

 

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

Consiliului raional pentru data de  21 mai 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      

 


