REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 3/38
din 18 august 2016
Cu privire la repartizarea resurselor
financiare din componenta raională
În vederea realizării 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”, ţinînd cont de
propunerile Direcţiei Educaţie a Consiliului raional Edineț, coordonate cu Direcţia Finanţe,
privind repartizarea şi utilizarea resurselor financiare din componenta raională pentru anul
2016, în temeiul Regulamentului privind repartizarea şi utilizarea resurselor financiare din
componenta unităţii administrativ-teritoriale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 868 din
08 octombrie 2014 (anexa nr.2), suma soldului căreia constituie 5574,2 mii lei, Consiliul
raional Edineț DECIDE:
1. Se repartizează mijloacele financiare pentru acoperirea cheltuielilor la reparaţii
capitale şi procurarea mijloacelor fixe în sumă de 4795,0 mii lei, după cum
urmează:
1.1 Liceului teoretic „V. Topală” Zăbriceni – contribuţie la proiectul „Reparaţia privind
eficienţa energetică a clădirii liceului” – 500,0 mii lei;
1.2 Gimnaziului Parcova – contribuţie la proiectul „Reparaţia privind eficienţa energetică
a clădirii gimnaziului” – 100,0 mii lei;
1.3 Gimnaziului Corpaci – pentru implementarea proiectului „Oportunităţi mai bune
pentru educaţia şi dezvoltarea copiilor” – 100,0 mii lei;
1.4 Liceului teoretic “M. Eminescu” Edineţ – pentru reparaţia gardului – 365,0 mii lei;
1.5 Liceului teoretic “V. Suhomlinski” Edineţ – pentru reparaţia sediului liceului – 295,0
mii lei;
1.6 Liceului teoretic Gordineşti – pentru reparaţia sediului liceului – 300,0 mii lei;
1.7 Liceului teoretic „Pan Halippa” Edineţ – pentru reparaţia sistemului de încălzire,
apeduct, canalizare și electricitate a căminului – 400,0 mii lei;
1.8 Liceului “Dm. Cantemir” Edineţ – pentru procurarea mijloacelor fixe – 50,0 mii lei;
1.9 Liceului “M. Sadoveanu” Cupcini – pentru procurarea mijloacelor fixe – 100,0 mii lei;
1.10 Liceului „S. Kovalevskaia” Cupcuni – pentru procurarea mijloacelor fixe – 50,0 mii
lei;
1.11 Gimnaziului Brătuşeni – pentru construcţia blocului sanitar intern – 150,0 mii lei;
1.12 Gimnaziului Edineţ – pentru reparaţia capitală a cantinei şcolare – 600,0 mii lei;
1.13 Liceului Feteşti – pentru reparaţia capitală a cantinei liceului – 300,0 mii lei;
1.14 Gimnaziului Trinca – pentru schimbarea ferestrelor şi uşilor – 375,0 mii lei;
1.15 Gimnaziului Tîrnova – pentru renovarea sistemului de încălzire – 400,0 mii lei;
1.16 Gimnaziului Şofrîncani – pentru reparaţia sălii sportive – 245,0 mii lei;
1.17 Gimnaziului Terebna – pentru reparaţia sediului gimnaziului, sistemului de apeduct
şi canalizare – 100,0 mii lei;
1.18 Gimnaziului Gaşpar – pentru schimbarea ferestrelor – 215,0 mii lei;
1.19 Gimnaziului Hlinaia – pentru reparaţia sălii sportive – 150,0 mii lei.

2. Se propune repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională în sumă de
775,0 mii lei instituțiilor de învățămînt din raion conform anexei. nr.1.
3. Direcţia Finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă prin transmiterea copiei:
‐ Preşedintelui raionului;
‐ Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat;
‐ Direcției Finanțe;
‐ Direcției Educație a Consiliului raional Edineț.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional Edineţ

Galina MOSORIC

Vicepreședinte al raionului

Valerian CIOBANU

Serviciul juridic

Natalia TIMOTIN
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Anexa nr.1
la decizia Consiliului rational Edineț
nr.3/38 din 18 august 2016

Lista instituțiilor de învățămînt din raionul Edineț pentru care se alocă mijloace
financiare din componenta raională
Nr.
d/o

Denumirea instituţiei

Suma (mii lei)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gimnaziul Alexandreni
Gimnaziul Alexeevca
Gimnaziul ”V.Stroescu” Brînzeni
Gimnaziul Lopatnic
Gimnaziul Stolniceni
Gimnaziul Bădragii Noi (pentru reparaţii)
Gimnaziul Goleni
(pentru reparaţii)
Gimnaziul Brătuşenii Noi (pentru procurarea mijloacelor fixe)
Gimnaziul Rotunda
(pentru reparaţia sălii sportive)
Total:

85,0
60,0
130,0
100,0
100,0
50,0
150,0
50,0
50,0
775,0
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