
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                     DECIZIE nr. 
                                                din 15 februarie  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,  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, Consiliul raional DECIDE:

     1.  Se alocă Direc iei învă ămînt 6,0 mii lei, din contul mijloacelor prevăzute ț 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 
învățămînt pe perioada  ianuarie-mai 2019, conform anexei.

     2.  Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii 
vicepreședintele raionului (I. Ursu), șeful Direcției finanțe (V. Manoli), șeful 
Direcției învățămînt (Iu. Certan) 

     3.  Se  desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii președintele raionului ( M. Popa).

     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                             I. Ursuș
Direc ia învă ămînt                                         I. Certanț ț



                                                                                                                  Anexa 
la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                               nr. 1/    din 15 februarie  2019

Lista
instituţiilor şi a tinerilor specialişti beneficiari de suport financiar

Nr
.

d/
o

Beneficiar Denumirea instituției Nr.
d/o

Numele,
prenumele

Suma
totală, lei

1 Direcția învățămînt
Strășeni

Gimnaziul Recea 1 Carp Ina 1000,00

 Total gimnazii   1000,00

2 Direcția învățămînt
Strășeni

Grădinița de copii nr. 2
Strășeni

2 Severin
Luminița

1000,00

 Total  grădiniţe   1000,00

3 Direcția învățămînt
Strășeni

Liceul Teoretic A.
”Russo”  Cojușna 

3 Jereghi
Romina

1000,00

Liceul Teoretic
”Ion Vatamanu” Strășeni

4 Suiuz Tatiana 1000,00

Liceul Teoretic ”N.
Vornicescu” Lozova

5 Botnari Ion 1000,00

Liceul Teoretic ”M.
Eminescu” Strășeni

6 Rudacov
Maria

1000,0

 Total licee    4000,00

 TOTAL    6000,00
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NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la acordarea suportului 

social tinerilor specialiști”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția finanțe și Direcția învățămînt.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 802/2015
”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare și evidență a
transferurilor cu destinație  specială  pentru susținerea cadrelor didactice tinere,  precum și pentru
modificarea, completarea și  abrogarea unor hotărîri ale Guvernului”.
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în suplimentarea indemnizației pentru
absolvenții  instituțiilor  de învățămînt  superior  și  post  secundar  a cîte  200 lei  lunar  în  perioada
ianuarie-mai 2019.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
La elaborarea proiectului s-a ținut cont de numărul tinerilor specialiști încadrați în instituțiile de
învățămînt preșcolar și secundar general confirmat de către Direcția învățămînt.  Proiectul deciziei
conține 3 puncte care prevăd sursa de acoperire a cheltuielilor  și responsabilii pentru executarea
prevederilor prezentei decizii.
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialiști ”
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 și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate  cu art.  32 din Legea nr.  100/ 2017 cu privire  la actele
normative,  proiectul  deciziei ” Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialiști” a fost
avizat de către Direcția finanțe, Vicepreședintele raionului, Direcția învățămînt, Serviciul juridic,
secretarul Consiliului raional.
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239  din  13  noiembrie  2013  privind  transparența
procesului decizional,  proiectul  deciziei  este plasat pe pagina web oficială  a Consiliului  raional
www.crstraseni.md  la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea Consultări  publice  ale
proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea 
integrității 82/02017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor. 
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
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 concordanță cu Legea  nr. 397/2003 privind finanțele publice locale. Structura și
conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

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

Șeful Direcției finanțe                                                  Vera MANOLI
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