REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 4/1
din 03 noiembrie 2016
Cu privire la repartizarea resurselor
financiare din componenta unităţii
administrativ-teritoriale
În temeiul Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
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, avizului comisiei
consultative pentru economie, administrarea bunurilor, juridică, numiri și munități,
Consiliul raional Edineț DECIDE:
1. Se instituie începînd cu 01.09.2016 0,5 de unitate de educator responsabil pentru
însoţirea elevilor ciclului gimnazial la deplasarea din s.Chetroşica Nouă la liceul
„M.Sadoveanu” or.Cupcini şi în localitatea de domiciliu a acestora.
2. Se repartizează resursele financiare din componenta unităţii administrativteritoriale pentru anul 2016 liceului teoretic „M.Sadoveanu” Cupcini pentru
finanţarea cheltuielilor ce ţin de transportarea elevilor ciclului gimnazial de la
Chetroşica Nouă la liceul „M.Sadoveanu” Cupcini (p.5.1 al Regulamentului) în
sumă de 36,6 mii lei legate de întreţinerea 0,5 unitate de educator responsabil
pentru însoţirea elevilor ( 8,6 mii lei) şi 28,0 mii lei pentru servicii de transportare a
elevilor (80 zile x 350 lei = 28,0 mii lei).
3. Direcţia Finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă:
- Președintelui raionului;
- Direcţiei Finanţe;
- Direcţiei Educaţie a Consiliului raional Edineț;
- Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat.
Total consilieri: 33
Prezenți: 24
Au votat: pro - 24; împotrivă -0; s-au abținut - 0;
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