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Demers

in temeiul Hotar6rii Guvernului nr. 868/2014,. Privind finanlareainbazd de cost

standard per elev a instituliilor de invdlimdnt primar Ei secundar general din subordinea

autoritSlilor publice locale de nivelul doi", in baza Demersului IP Gimnaziul

Burr'neEti nr. 651 din g iurie 2022 Direclia Educalie solicita alocarea resurselor

hnanciare din componenta raionala IP Gimnaziul BurlaneEti. in sum'6 de 63 mii lei'

pentru reparalia acoperi;ului anexei instituliei ( blocul alimentar si sala de sport)'
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NOTA INFORMATIVA

la proiectul de decizie ,, Cu privire la alocarea resurselor financiare din

componenta raionali pentru IP Gimnaziul Burline;tio'

I. Contlilii ce au impus eluborarea proiectului de decizie

in temeiul art. 12,53, 60, 124, din Codul Administrativ al Republicii

Moldova nr. 11612018, a art. 3, 4, 6(h), 18,20,21,2(g), 27-30,32,33,37, p.3,

p.6.38-47,50 din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017,art.3 9)-6,

7-nain Legea nr.23912008 privind transparenfa in procesul decizional, art.21,

alin. I din Codul Educafiei al Republicii Moldova'

Scopul elaborarii proiectului de decizie este alocarea resurselor flnanciare

din componenta raionald IP Gimnaziul Burldneqti pentru repara[ia

acoperiqului anexei instituliei ( blocul alimentar qi sala de sport).

2. Conformitateu proiectului cu actele normutive Si legislutive in vigoare
proiectul de decizi€ respect[ prevederile actelor normative qi legislative

actuale qi este elaborat in vederea implementarii HG nr. 86812014, HG

86212018 qi a Codului Educaliei al Republicii Moldova'

3. Funtlamentarea economico-linanciard in cazul in cure realizareu

noilor reglementdri necesitd chieltuieli Jinanciare Si de ultd naturd

Aprobarea proiectului de decizie nu necesitd surse financiare suplimentare.

4. Avizurea Si consultarea publicd a proiectului
in scopul respectdrii prevederii nr. 23912008 privind transparenfa in

procesul decizional qi Legii nr. 10012017 cu privire la actele normative,

anunlul cu privire la inilierea elabordrii proiectului deciziei precum 9i

anunlul cu privire la consultdri publice inclusiv qi proiectului de decizie cu

toate explicaliile de rigoare a fost publicat pe pagina web a Consiliului

Raional Edine! www.edinet.md
Proiectul de decizie se prezintd comisiilor de specialitate pentru avizare,

pentru a se prop.une Consiliului Raional pentru examinare qi adoptare in

qedinla.
5. Constqtdrile expertizei iuridice

Categoria 
'actului propus este Decizia Consiliului raional, ceea

.o..rpunde art. 14 , alin. (2) din Legea nr. 43612006 cu privire

administralia publicd local6.

. 6. Impactul Proiectului
Proiectul va avea un impact semnificativ in respectarea actelor normative qi

legislative, precum qi a Codului Educafiei al Republicii Moldova.
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