
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                     DECIZIE nr. 8/
                                                din 20 decembrie  2019   
                                                                                                        Proiect
Cu privire la acordarea suportului social 
tinerilor specialiști din bugetul raional

          În temeiul art. 46 al  Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu
modificările ulterioare, art. 7, art. 8 ale Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice
locale, cu modificările ulterioare, în scopul susţinerii tinerilor specialişti, angajaţi în
instituţiile  de  învăţămînt  din  raion,  examinînd  nota  informativă,  Consiliul  raional
DECIDE:

     1.  Se alocă Direc iei învă ămînt 5,6 mii lei, din contul mijloacelor prevăzuteț ț
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
învățământ pe perioada  septembrie-decembrie 2019, conform anexei.
     2.  Se  numesc  responsabili  pentru  executarea  prevederilor  prezentei  decizii
vicepreședintele  raionului  (L.  Rusnac),  șeful  Direcției  finanțe (V. Manoli),  șeful
Direcției învățămînt (Iu. Certan) 
     3.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii președintele raionului ( P. Tamaciuc).
     4.   Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                           
                                                                 
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU
 

VIZAT: 
Serviciul juridic                                             I. Malic   
Direc ia finan e                                                V. Manoliț ț
Vicepre edintele raionului                               L. Rusnacș
Direc ia învă ămînt                                         I. Certanț ț



 
Anexă

la Decizia Consiliului raional Stră eniș
nr.  8/        din  20  decembrie 2019

Lista
 institu iilor i tinerilor speciali ti beneficiari de suport financiarț ș ș

Nr.
d/o

Beneficiar Institu ia deț
învă ămînt, localitateaț

Nr.
d/o

Numele
prenumele

Suma totală. lei

1 Direc iaț
învă ămîntț

Stră eniș

Gimnaziul Pănă e tiș ș 1 Bodorin Ana 800, 00 

Total gimnazii 800, 00 
2 Direc iaț

învă ămîntț
Stră eniș

Liceul Teoretic 
”Universul” Stră eniș

2 Miron Ala 800, 00 

Liceul Teoretic ”Alecu
Russo” Coju naș

3 Bu co Gabrielaț 800, 00 

Liceul Teoretic ”Alecu
Russo” Coju naș

4 Toderi a Anaț 800, 00 

Liceul Teoretic ”Alecu
Russo” Coju naș

5 Dumbrava 
Cristina

800, 00 

Total licee 3200,00
3 Direc iaț

învă ămîntț
Stră eniș

coala de Arte, mun. Ș
Stră eniș

6 Catlabuga  
Nicolae

800, 00 

coala de Arte, mun. Ș
Stră eniș

7 Novac Olivia 800, 00 

Total  coala de Ș
Arte

1600,00

TOTAL 5600,00

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la acordarea suportului 

social tinerilor speciali ti”ș

1.  Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Direc ia finan e i Direc ia învă ămînt.ț ț ș ț ț
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul deciziei a fost elaborat în scopul sus inerii tinerilor speciali ti cu mijloace financiare dinț ș
bugetul raional.
Finalită ile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în suplimentarea indemniza iei pentruț ț
absolven ii  institu iilor de învă ămînt superior i post secundar a cîte 200 lei  lunar în perioadaț ț ț ș
septembrie-decembrie 2019.
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
La elaborarea proiectului s-a inut cont de numărul tinerilor speciali ti încadra i în institu iile deț ș ț ț
învă ămînt pre colar i secundar general confirmat de către Direc ia învă ămînt.  Proiectul decizieiț ș ș ț ț
con ine 3 puncte care prevăd sursa de acoperire a cheltuielilor  i responsabilii pentru executareaț ș
prevederilor prezentei decizii.
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la acordarea suportului social tinerilor speciali ti ș
” nu va necesita cheltuieli suplimentare.
 5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
 6.  Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor expuse i în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100 / 2017 cu privire la acteleș
normative,  proiectul  deciziei ” Cu privire la acordarea suportului social tinerilor speciali ti” a fostș
avizat de către Serviciul juridic, Vicepre edintele raionului, Direc ia finan e,  Direc ia învă ămînt,ș ț ț ț ț
Secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 / 2013 privind transparen a în procesul decizional,ț
proiectul  deciziei  este plasat  pe pagina web oficială  a Consiliului  raional  www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrită ii 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor.ț ț
Proiectul de decizie corespunde normele juridice i exclude orice element care ar favoriza corup ia.ș ț
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100 / 2017 cu privire la actele normative  proiectul în cauză a fost
expus expertizei  juridice de către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a Consiliului  raional.  Proiectul
deciziei este în concordan ă cu Legea  nr. 397 / 2003 privind finan ele publice locale. Structura iț ț ș
con inutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.ț

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se  propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

eful Direc iei finan e                                                        Vera MANOLIȘ ț ț

 


