
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL                                                  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI                                                                       СТРЭШЕНЬ
              

DECIZIE   nr. 2/
din   22    martie   2019

Cu privire la implementarea proiectului-pilot
de organizare a alimentaţiei copiilor și elevilor
în instituţiile de învăţământ general din raionul Străşeni

        În temeiul art. 43, alin(2), art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică  locală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Hotărârii  Guvernului
Republicii  Moldova  nr.  1260   din  12  decembrie  2018  „  Cu  privire  la  aprobarea
proiectului-pilot  de organizare a  alimentaţiei  copiilor  şi  elevilor  din instituţiile  de
învăţământ general”  şi   în scopul   implementării  proiectului-pilot  de organizare a
alimentaţiei copiilor în instituţiile de învăţământ din raionul Străşeni, examinînd nota
informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se acceptă implementarea în raionul Strășeni a proiectului-pilot de organizare a
alimentaţiei copiilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ general prin achiziţia de
servicii sociale de alimentaţie.
     2. Direcţia economie, construcții și politici investiționale (N. Sîrbu):
- va elabora  documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii
sociale  de alimentație  în  instituţiile  de învăţământ  general,  cu indicarea în  cadrul
acesteia  a  obligației  operatorului  economic  de  a  dota  cantinele  instituțiilor  de
învăţământ  cu  utilajul  și  echipamentul  necesar  bunei  funcționări,  precum și  de  a
asigura reparația spațiilor destinate blocurilor alimentare,  cantinelor și  depozitelor
pentru păstrarea produselor alimentare, conform necesităților stabilite;
-  va  asigura  condițiile  necesare  pentru  implementarea  proiectului-pilot  prin
organizarea  achizițiilor  publice  de  servicii  sociale  de  alimentație  în  instituțiile  de
învățământ conform  documentației  standard, aprobate de Ministerul Finanțelor,  în
corespundere cu prevederile Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- va evalua  necesitățile privind reparația capitală a spațiilor destinate blocurilor 
alimentare, cantinelor și depozitelor pentru păstrarea produselor alimentare ale 
instituțiilor de învăţământ general din Străşeni pe parcursul anului 2019.
      3. Direcţia finanţe (V. Manoli) în funcție de disponibilul de resurse și prioritățile 
stabilite în bugetul raional pe anul 2019  va examina posibilitatea alocării resurselor  
financiare pentru a contribui la efectuarea reparațiilor capitale ale infrastructurii 
instituțiilor de învățământ  general din raionul  Strășeni, în scopul asigurării  bunei  
funcționări a blocurilor alimentare, a cantinelor și a depozitelor pentru  păstrarea 
produselor alimentare.
     4. Se recomandă autorităților publice locale de nivelul întâi din raionul Strășeni să
transmită, prin contract de comodat, autorităților publice locale de nivelul al doilea
blocurile  alimentare  și  depozitele  pentru  păstrarea  produselor  alimentare  din
instituțiile de educație timpurie.



                                                                                                                             

     
     5.  Se deleagă dlui  Mihail  Popa,  preşedinte  al  raionului,  dreptul  de a  semna
contractele de comodat privind transmiterea autorităților publice locale de nivelul al
doilea, gestiunea Direcției învățămînt,  de la autoritățile  publice locale de nivelul întîi
a  blocurilor  alimentare  și  depozitelor  pentru  păstrarea  produselor  alimentare  din
instituțiile  de învăţămînt preșcolar din raion.
     6. Direcţia  învăţămînt (I. Certan): 
  - va coordona și va monitoriza realizarea proiectului-pilot de organizare a 
alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ general din raionul 
Strășeni;
  - va acorda suportul consultativ necesar autorităților publice locale de nivelul întâi  
și instituțiilor de învățămînt general  din raion;
  - va semna contractele de comodat/locațiune, după caz, privind transmiterea  
blocurilor alimentare și depozitelor pentru păstrarea produselor alimentare din 
instituțiile de  învăţămînt general din raion, aflate în gestiunea Direcției învățămînt,  
agentului economic, care va fi desemnat cîștigător în urma procedurii de achiziție 
publică de servicii sociale de alimentație;
  - va constitui comisia și efectua procedura de transmitere a bunurilor (blocuri 
alimentare, depozite pentru păstrarea produselor alimentare, alte bunuri) agentului 
economic, prestator de servicii sociale de alimentație.
     7. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii  șeful 
Direcției învățămînt (I. Certan) și  vicepreşedintele  raionului ( I. Ursu).
     8. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 
preşedintelui raionului (M. Popa ).
     9. 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  

Avizat:

Serviciul juridic                                             I.   Malic
Vicepreședintele raionului                             I.    Ursu
Direcția învățământ                                        I.  Certan



                                                                                                                             



Notă informativă
la proiectul de decizie   „Cu privire la implementarea proiectului-pilot de organizare a
alimentaţiei copiilor și elevilor din  instituţiile de învăţămînt general din raion”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia învăţământ Străşeni.  
II. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Elaborarea  proiectului  deciziei  „Cu privire la implementarea proiectului-pilot de
organizare a alimentaţiei copiilor și elevilor din  instituţiile de învăţămînt general din
raion” are ca scop implementarea unui  nou mecanism de organizare şi  alimentaţie a
copiilor și elevilor,  care va asigura calitatea alimentaţiei şi supravegherea statutului
nutriţional .
III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
Proiectul  deciziei  „Cu  privire  la  implementarea  proiectului-pilot  de  organizare  a
alimentaţiei  copiilor  și  elevilor  din  instituţiile  de  învăţămînt  general  din  raion”
prezintă   un  act  legal   pentru  alocările  financiare  îndreptate  spre  îmbunătăţirea
condiţiilor de alimentaţie şi  demarare a  procesului de achiziţii   publice de servicii
sociale de alimentație.
IV. Fundamentarea economico-financiară. 
Cheltuielile pentru implementarea prezentului  proiect  de decizie se  vor efectua în
limita mijloacelor financiare preconizate în bugetul raional.
V. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative şi nu prevede abrogarea altor
decizii. 
VI.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul   deciziei  a  fost   avizat  de  către  vicepreședintele  raionului,  Direcţia
învăţământ,  Serviciul  juridic,  secretarul  consiliului  raional.  În  scopul  respectării
prevederilor  Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, proiectul
a  fost  plasat  pe  pagina  web  oficială  a  Consiliului  raional  www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice a proiectelor.
VII. Constatările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin.
( 3) din Legea integrităţii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei  anticorupţie
de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice şi exclude orice element  care ar
favoriza corupţia. 
VIII. Constatările expertizei juridice 
 În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul
deciziei  a fost expus expertizei  juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a
Consiliului raional, care a expertizat actul respectiv și a constat că corespunde  ca
structură, conţinut   şi   nu contravine  legislației.

Şef al   Direcţiei învăţămînt                                   Iulia  CERTAN

http://www.crstraseni.md/

