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PROIECT 
D E C I Z I E 

mun. Cahul 
Nr. _______                                                                           din ________  2022 
 
Cu  privire  la modificarea statutului  
juridic al unor instituţii de învăţămînt 
 

În conformitate cu prevederile art. 43 şi 46 alin. (1) din Legea privind 
administrația publică locală nr. 436/2006, art. 21 alin. (7), art. 141 alin. (1) lit. d) din 
Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014, având în vedere situația financiară a 
instituţiilor de învăţământ cu un nivel redus al frecvenţei elevilor, în legătură cu 
necesităţile de optimizare a cheltuielilor şi avizului Comisiei consultative de specialitate 
economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere,  Consiliul  Raional  Cahul,  

                                                   DECIDE: 
1. Se modifică statutul juridic al următoarelor instituţii de învăţămînt: Gimnaziul „ 

Mircea cel Bătrîn” din s. Moscovei, Gimnaziul „ Mihail Kogălniceanu” din s. 
Cotihana, Gimnaziul-Grădiniţă „Serghei Esenin” din s. Alexanderfeld şi Gimnaziul-
Grădiniţă „Mihail Lomonosov” din s. Lebedenco, ă în instituţii de învăţămînt fără 
statut de persoană juridică, cu transmiterea acestora în administrarea Direcţiei 
Generale Învăţămînt, cu rolul de autoritate bugetară, începînd cu 01.01.2023. 

2. Direcţia Generală Învăţămînt de comun cu instituţiile nominalizate în pct. 1 vor opera 
modificările respective a statutului, cu prezentarea modificărilor Agenţiei Servicii 
Publice.  

3. Direcția Generală Finanțe va efectua  modificări în bugetul raional conform prezentei 
Decizii cu înregistrarea în SIMF. 

4. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii dl Valeriu Baban, şef al 
Direcţiei Generale Învăţămînt. 

5.  Controlul  îndeplinirii  prezentei decizii  va fi  exercitat  de  către Președintele  
raionului   Cahul  şi  de  către  Comisia consultativă de specialitate economie, reforme, 
buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere a  Consiliul  Raional  Cahul. 

 
   Președintele ședinței  
Consiliului Raional Cahul    
        

    Contrasemnează: 

          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                              Cornelia PREPELIŢĂ 

 
Elaborat: C.Hodenco, șef al  Direcției generale finanţe 

Coordonat:  T.Seredenco,vicepreşedintele raionului  

Avizat pentru legalitate:  L.Răileanu, specialist principal  

Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 

 

 



 

 

 
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie a Consiliului raional Cahul 
„Cu  privire  la  modificarea statutului juridic ale unor instituţii de 

învăţămînt” 
 

I. Condițiile ce au impus la elaborarea proiectului  
 Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcţia generală finanţe ca urmare 
a respectării prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 
publică locală. 
 Scopul elaborării proiectului de decizie a fost de a optimiza cheltuielile 
planificate la întreţinerea instituţiilor de învăţămînt, prin modificarea statutului 
juridic ale unor instituţii de învăţămînt”. 

 
II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

          Proiectul deciziei „Cu  privire  la  modificarea statutului juridic ale unor 
instituţii de învăţămînt” prevede modificarea statutului juridic al instituţiilor de 
învăţămînt: Gimnaziul „ Mircea cel Bătrîn” din s. Moscovei, Gimnaziul „ Mihail 
Kogălniceanu” din s. Cotihana, Gimnaziul-Grădiniţă „Serghei Esenin” din  
s. Alexanderfeld şi Gimnaziul-Grădiniţă „Mihail Lomonosov” din s. Lebedenco, 
din persoană juridică în instituţii de învăţămînt fără statut de persoană juridică, cu 
transmiterea acestora în administrarea Direcţiei Generale Învăţămînt, cu rolul de 
autoritate bugetară, începînd cu 01.01.2023. 

 
III. Fundamentarea economico-financiară 

          Adoptarea şi implementarea prezentului proiect de decizie nu necesită cheltuieli 
bugetare suplimentare. 

IV. Consultarea publică a proiectului 
          În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a 
Consiliului raional www.cahul.md la directoriul „Transparenţa decizională” la 
secțiunea „Proiecte de decizii”. Proiectul deciziei se prezintă comisiilor 
consultative de specialitate pentru avizare şi se propune Consiliului raional Cahul 
pentru examinare şi adoptare în ședință.  

Constantin HODENCO, 

Şeful Direcţiei generale finanţe                             

 

 

 


