
Notă informativă 
 la proiectul de decizie a  Consiliului raional „Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare din Fondul pentru educaţia incluzivă” 
 

I. Condiţiile ce au impus la elaborarea proiectului 
    Proiectul deciziei „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul 

pentru educaţia incluzivă” a fost elaborat de către Direcţia finanţe ca urmare a 
modificării Deciziei Consiliului raional nr. 1/19 din 24 februarie 2017 „Cu privire 
la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de educaţie incluzivă”.  

Mijloacele alocate prin Aparatul preşedintelui vor fi utilizate pentru procurarea 
unităţii de transport pentru transportarea elevilor L.T. Zubreşti. Deoarece 
instituţiile de învăţămînt nu dispun de specialişti în domeniul achiziţiilor publice, 
procedura a fost petrecută de către grupul de lucru a Consiliului raional la 
solicitarea administraţiei liceului. 

Prin urmare, achiziţionarea transportului va fi efectuată prin  Aparatul 
preşedintelui. 

 
II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

Proiectul deciziei „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul 
pentru educaţia incluzivă”  a fost elaborat în vederea executării prevederilor 
Regulamentului privind formarea şi utilizarea fondului pentru educaţia incluzivă şi 
are ca scop dotarea L.T. Zubreşti cu o unitate de transport care va fi utilizată pentru 
transportarea elevilor cu CES din s. Zubreşti şi Chirianca. 

 
III.  Fundamentarea economico-financiară 
         Implementarea prezentului proiect va suporta cheltuieli din contul Fondului 
pentru educaţia incluzivă, mărimea căruia se stabileşte în funcţie de numărul 
elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, ca urmare a evaluării şi înregistrării 
acestora de către serviciul de asistenţă psihopedagogică, dar nu mai mult de 2% din 
suma transferurilor categoriale. 
 
IV. 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 secţiunea „Consultări publice 

ale proiectelor.” 

 

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

 
 
 

Şef al Direcţiei finanţe,                                     Vera   Manoli  
 




