
 
 

PROIECT 
D E C I Z I E 
mun. Cahul 

Nr. _______                                                                                          din  ____________  2022 
 
Cu privire la schimbarea denumirii 
instituţiei de învăţământ general 

 
În conformitate cu art.43 alin.(1) lit.r) din Legea nr. 436/2006 privind 

administraţia publică locală, art.141 din Codul Educaţiei nr. 152/2014, Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 868/2014  privind finanţarea în bază de cost 
standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general general 
din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea, avizul Comisiei 
consultative de specialitate probleme sociale (învăţământ, tineret, sport, cultură, 
sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de 
muncă), Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. IP Gimnaziul-Grădiniţă „Serghei Esenin”, s.Alexanderfeld, raionul Cahul, 

îşi schimbă denumirea în IP Gimnaziul „Serghei Esenin”, s.Alexanderfeld, 
raionul Cahul, prin modificarea statutului. 

2. Direcţia generală învăţământ Cahul: 
- va asigura monitorizarea elaborarii, în termen de o lună, a statutului 

gimnaziului nominalizat; 
- va monitoriza asigurarea  activității  în condiţii normale a instituţiei;  
- va coordona modificările necesare pentru bugetul institutiei 

respective. 
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei 

consultative de specialitate probleme sociale (învăţământ, tineret, sport, 
cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea 
forţei de muncă). 

 
      Preşedintele şedinţei 
    Consiliului Raional Cahul                                                                   
 
          Contrasemnează 
              Secretarul                                                    
   Consiliului Raional Cahul                                   Cornelia PREPELIŢA 
 
Elaborat: V. Baban, șef DGÎ 
Avizat pentru legalitate:  L.Raileanu, şef interimar, Serviciul juridic şi resurse umane  
Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 
 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 
 



 

 
 
 
 

Notă informativă 

la proiectul deciziei „Cu privire la schimbarea denumirii 
 instituţiei de învăţământ general din raionul Cahul” 

 

În conformitate cu art. 141 , al.1, lit. j al Codului Educației nr.152 din 
24.10.2014, Administrația  Publică Locală de nivelul II ”adoptă decizii privind 
optimizarea și dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ general din teritoriul 
administrat, în baza indicatorilor de eficacitate, eficiență și performanță. 

 
      
          În acest context, urmare a  deciziilor Consiliului de Administrație al IP 
Gimnaziului - Grădiniţă “S. Esenin”, s. Alexanderfeld, proces-verbal nr. 2 din 
27.04.2022  “Cu privire la încheierea activităţii grupei pregătitoare “Soarele” în 
cadrul şcolii, de la 01.06. 2022” şi art. 141 din Codul Educaţiei al RMoldova 
nr.152/2014, DGÎ Cahul solicită schimbarea denumirii instituției din IP  
Gimnaziul - Grădiniţă “S. Esenin”, s. Alexanderfeld numită în IP Gimnaziul “S. 
Esenin”, s . Alexanderfeld, r-ul Cahul,  prin modificarea statutului. 
 
 
 

         Valeriu Baban,                                                         
          Șef  DGÎ  Cahul                                          
 
             
 
 
 
 
 
 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 
DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT 

CAHUL 
 

MD-3900, or.Cahul,pr.Republicii,6 
tel.(299) 2-39-48, fax.(299) 2-07-48 

 

 
             

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 
ГЛАВНОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

    
MD-3900, г.Кахул,пр.Републичий,6 
tel.(299) 2-39-48, fax.(299) 2-07-48 


