
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                     DECIZIE nr. 1/ 

                                                din 16 februarie  2018    

                                                                                                        Proiect 

 

Cu privire la acordarea suportului  

social tinerilor specialiști din  

bugetul raional 

 

          În temeiul art. 43, 46 al  Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 7, 8 al 

Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu 

modificările ulterioare, în scopul susţinerii tinerilor specialişti, angajaţi în instituţiile 

de învăţămînt din raion, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se alocă Direcției învățămînt 7,0 mii lei, din contul mijloacelor prevăzute 

centralizat în planul de finanțare a Direcției învățămînt, pentru acordarea suportului 

social în mărime de 200 lei lunar tinerilor specialiști, care activează în instituțiile de 

învățămînt pe perioada  ianuarie-mai  2018, conform anexei. 

 

     2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii șeful 

Direcției finanțe (V. Manoli), șeful Direcției învățămînt (Iu. Certan), 

vicepreședintele raionului (I. Ursu),   

 

     3.   Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii președintele raionului ( M. Popa). 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

Avizat:  

 

 
VIZAT:  
Serviciul juridic                                             I. Malic    
 

Vicepreședintele raionului                              I. Ursu 

 

Direcția finanțe                                              V. Manoli 

 

Direcția învățămînt                                         I. Certan 



                                                                                                                  Anexa  

la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                                                  nr.           din 16 februarie  2018 

 

                                                                                                                                                             

Lista  instituţiilor şi a tinerilor specialişti 

 beneficiari de suport financiar din bugetul raional 

Nr. 

d/o 

Beneficiar Denumirea instituției Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

Suma 

totală, 

lei 

1 Direcția învățămînt 

Strășeni 

Gimnaziul Căpriana 1 Coşcodan 

Mădălina 

1000,00 

  Total gimnazii      1000,00 

2 Direcția învățămînt 

Strășeni 

Grădinița de copii s. 

Romăneşti 

2 Gliga Natalia 1000,00 

  Grădiniţa de copii 

s. Rădeni 

3 Coşarca Adriana 1000,0 

  Grădiniţa de copii 

s. Rădeni 

4 Panfil Eugenia  1000,0 

  Grădiniţa de copii 

s. Saca 

5 Baciu Iuliana 1000,0 

  Total  grădiniţe      4000,00 

3 Direcția învățămînt 

Strășeni 

Liceul Teoretic 

”Universul” 

s. Scoreni  

6 Creciun Petru 1000,0 

  Liceul Teoretic 

Zubreşti 

7 Munteanu 

Mariana 

1000,0 

  Total licee       2000,00 

  TOTAL        7000,00 

 



 

Notă informativă 

la  proiectul  deciziei  „Cu privire  la  acordarea suportului social 

tinerilor specialiști din bugetul raional” 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi facilităţile  urmărite                              

        Proiectul deciziei „Cu privire la acordarea suportului social tinerilor 

specialişti din bugetul raional” a fost elaborat de către Direcţia finanţe în scopul 

susţinerii cadrelor didactice tinere încadrate în instituţiile de învăţămînt din raion. 

 

 II. Principalele prevederi ale proiectului 

        La elaborarea proiectului s-a ţinut cont de numărul tinerilor specialişti 

încadraţi în instituţiile de învăţămînt preşcolar şi secundar general confirmat de 

către Direcţia învăţămînt. 

        Proiectul deciziei conţine 3 puncte, care prevăd  sursa de acoperire a 

cheltuielilor  şi responsabilii pentru executarea prevederilor  prezentei decizii. 

III.  Fundamentarea economică financiară 

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare, 

deoarece mijloacele financiare  necesare au fost aprobate în buget. 

IV. Impactul proiectului 

Proiectul va avea un impact semnificativ deoarece va sprijini financiar tinerii 

specialişti. 

V. Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul ”Transparența decizională”, 

secţiunea  „Consultări publice ale proiectelor.” 

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi se  propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Șef  al Direcţiei finanţe                                     Vera  MANOLI 

 


