
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 
Consiliul Raional                                                                Районный Совет 
    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ  

       
                                                                                                                              

DECIZIE  nr. 3/ 
din  25 august    2017 

                                                                      Varianta completată 
                                                                                           Proiect 
Cu privire la reorganizarea unor instituţii  
de învăţămînt prin absorbţie  
 
          În temeiul prevederilor art.43,46 al Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 
privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 
15 alin. (1)  lit. d),  art. 21 alin. (1),  art. 141 alin. (1) lit. j)   din Codul educației nr. 
152 din 17  iulie 2014,  Hotărîrii Guvernului  nr. 868 din 08 octombrie 2014 
”Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt 
primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al 
doilea”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională, optimizarea 
mijloacelor financiare, examinînd nota informativă a Direcţiei învăţămînt, Consiliul 
raional  DECIDE: 
 

    1. Se reorganizează, începînd cu 01 septembrie 2017, Gimnaziul Rădeni prin  
absorbţie a Gimnaziului Drăguşeni, cu şcolarizarea   elevilor în Gimnaziul Rădeni.                         

    2. Se constituie Comisia de reorganizare a instituţiilor nominalizate  în 
următoarea componenţă : 
    URSU Ion          - vicepreşedintele raionului, preşedintele comisiei 
    Membrii comisiei: 
    CERTAN Iulia   - şef al Direcţiei învăţămînt 
    OPREA Zinaida - contabil-şef al  Direcţiei învăţămînt 
    MALIC Ion        - şef al Serviciului juridic, Aparatul preşedintelui raionului  
    PANFIL Galina  - director al Gimnaziului Rădeni, şcoală de curcumscripţie 
    RUSU Feodora   - director al Gimnaziului Drăguşeni 
    RĂBDĂU Petru  - primarul comunei Rădeni 
       3. Direcţia învăţămînt va asigura, prin intermediul Comisiei de reorganizare, 
absorbţia instituţiei  respective în modul stabilit de legislaţie şi transmiterea 
patrimoniului de la Gimnaziul  Drăguşeni la  Gimnaziul Rădeni, conform 
prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 
proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 901 
din 31 decembrie 2015. 
       4. Şeful Direcţiei învăţămînt ( Iu.Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, 
directorii instituţiilor supuse reorganizării ( Galina Panfil, Feodora Rusu), în strictă 
conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova şi va monitoriza emiterea 
ordinului de către managerii instituţiilor privind preavizarea salariaţilor din 
instituţiile supuse reorganizării. 
      5. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt ( Iu. Certan), directorului Gimnaziului 
Rădeni (G. Panfil) angajarea în cîmpul muncii a tuturor cadrelor didactice şi 
personalului auxiliar, în instituţia absorbantă, care a fost în relaţii contractuale cu 



instituţiile ce funcţionau pînă la reorganizare în strictă  conformitate cu Codul 
muncii al Republicii Moldova. 
     6.  Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt ( Iu. Certan) organizarea transportării 
elevilor din instituţia absorbită, Gimnaziul Drăguşeni, la şcoala de circumscripţie 
Gimnaziul Rădeni,  de la 01 septembrie 2017. 
     7.  Se deleagă dlui Mihail  Popa, preşedinte al raionului Străşeni, dreptul de a 
semna rezilierea contractului de comodat a edificiului Gimnaziului Drăgușeni. 
     8. Comisia nominalizată în p. 2 va restitui bunul proprietate publică (edificiul 
instituției absorbite), aflat în gestiunea Direcţiei învăţămînt, autorităţii publice locale 
de nivelul întîi (Primăriei Rădeni), conform actelor legislative și normative în 
vigoare. 
     9. Se desemnează responsabil de exercitarea prevederilor prezentei decizii şeful 
Direcţiei învăţămînt ( Iu. Certan) și vicepreședintele raionului (I. Ursu). 
     10.  Se abrogă decizia Consiliului raional nr. 1/30 din 24 februarie 2017 „ Cu 
privire la lichidarea Gimnaziului Drăguşeni” 
     11. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama 
preşedintelui raionului ( M.Popa). 
 
 
    Preşedinte al şedinţei, 
                       
                                                                                              
    Contrasemnat: 
     Secretar al Consiliului raional,                                     Nina  RUSU 
  
 
VIZAT: 
 
Vicepreședintele raionului                        I. Ursu   
Direcția învățămînt                                   Iu. Certan 
Direcția finanțe                                         V. Manoli     
Serviciul juridic                                         I. Malic 

 




