
              REPUBLICA MOLDOVA                                   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
             CONSILIUL RAIONAL                                           РАЙОННЫЙ СОВЕТ
                   STRĂŞENI                                                                    СТРЭШЕНЬ 
      

                                          DECIZIE   nr. 3/                               Proiect
din      24    mai  2019

Cu privire la starea cantinelor şcolare şi 
prestarea serviciilor de alimentaţie a elevilor

                 În temeiul art.43, alin(1), lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală,  Hotărîrii 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  învăţămînt  general”  şi   deciziei   Consiliului  raional  nr.2/12  din  22  martie  2019
privind implementarea proiectului-pilot de organizare  a alimentaţiei în instituţiile de învăţămînt,
din raionul Străşeni” , examinând nota informativă, având în vedere avizele comisiilor consultative
de specialitate   Consiliul raional DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de Iulia  CERTAN , şef al Direcţiei învăţămînt,   privind starea
cantinelor şcolare şi prestarea serviciilor de alimentaţie a elevilor./ anexă/ .

2.  Direcţia  învăţămînt ( Iulia Certan): 

  - va monitoriza în continuare  asigurarea condiţiilor optime privind dotarea cantinelor şcolare cu
mobilier   corespunzător   principiile  igienice,   utilaje  şi  ustensile  de  procesare  a  produselor
alimentare întru  asigurarea  statutului  nutriţional   sănătos a elevilor în  institu iile de învă ămîntț ț
general din subordine,  racordat la stipulările  ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 638 din 12 august
2016 „ Cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate
fizică adecvată în instituţiile de învăţămînt din Rebublica Moldova”.

 - va monitoriza implementarea Proiectului-pilot de organizare a alimentaţiei copiilor şi elevilor din
instituţiile  de  învăţămînt  din  raionul  Străşeni,  aprobat  prin  Hotărîrea   Guvernului  Republicii
Moldova  nr.1260   din  12  decembrie  2018   şi  executarea  necondiţionată   a    Contractului  de
achiziţionare  a   Serviciilor  sociale  de  alimentaţie  în  instituţiile  de  educaţie  timpurie,  primar,
gimnazial şi liceal din raionul Străşeni” nr. 02 din 29 martie 2019 , prestator de servicii publice
agentul  economic  Societatea  privată  pe  acţiuni  UAB  „PONTEM”.  
 
  3.  Se  desemnează   responsabil  de  executarea  prevederilor  prezentei  decizii   vicepreşedintele
raionului ( Ion URSU).

  4.  Controlul  asupra  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune în  sarcina  preşedintelui
raionului ( Mihail POPA ).

Preşedinte al şedinţei,                                                      ______________________

Contrasemnat:                                           
Secretar al Consiliului raional,                                                                  Nina RUSU  

Avizat:
Serviciul juridic                                                      Ion     Malic
Vicepre edintele raionului                                      Ion    Ursuș
Direc ia învă ămînt                                                 Iulia   Certan  ț ț



Notă informativă
la proiectul de decizie  „Cu privire la starea cantinelor şcolare şi prestarea serviciilor
de alimentaţie a elevilor”

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 starea cantinelor şcolare şi prestarea
serviciilor de alimentaţie a elevilor”  are ca scop  asigurarea  şi dezvoltarea condiţiilor
de  alimentaţie sănătoasă a elevilor din  instituţiile de învăţămînt general din subordine . 

III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţieirea elementelor noi    
Proiectul deciziei  „Cu privire la starea cantinelor şcolare şi prestarea serviciilor de
alimentaţie a elevilor”  prezintă  un act legal  pentru  alocarea de resurse  financiare
îndreptate spre dotarea cantinelor şcolare cu utilaje specializate, modernizarea tehnologică
a procesării produselor şi securităţii alimentare a elevilor . 
IV. Fundamentarea economico-financiară. 
Implementarea prezentului proiect de decizie  va necesita cheltuieli suplimentare.

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 vicepre edintele raionului, Direcţia învăţământ,ș
Serviciul juridic.  În scopul respectării prevederilor  Legii nr. 239 din 13 noiembrie 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. Consultările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin.( 3)
din Legea integrităţii 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 din 22 decembrie 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  i  a  constat  că  corespunde   caș
structură, conţinut   şi   nu contravine  legisla iei.ț

Şef al   Direcţiei învăţămînt Străşeni                                     Iulia  CERTAN

http://www.crstraseni.md/

