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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINET
DECIZIE
din

пт.64]Il02l|-|9
din 19.06.2017

nr.
2017

Cu privire la repartizarea resurselor
financiare din componenta raionalб
1п temeiul Regulamentului privind repartizarea gi utilizarea resurselor fiпапсiаrе din

componenta unitйlii administrativ-teritoriale aprobat prin Hotйrirea Guvernului пr.868 din
08.10.2014 ,,Privind finan{area iпЬаzб de cost standard реr elev а instituliilor de inv6{йmint
primar gi secundar general din subordinea autoritбlilor publice locale de nivelul а1 doilea",
linind cont de demersul Direcliei Educalie а Consiliului raional Edine{ пr.170 din
19.06.2017, privind repartizarea qi utilizarea resurselor financiare din componenta raionalй
pentru aпll2017, avizl| comisiei consultative economie, buget qi administrarea Ьuпurilоr,
juridic5, numiri 9i imunitй{i, Consiliul raional Edine! DECIDE:
l. Se repartizeazб mijloacele Гtnanciare репtru acoperirea cheltuielilor la repara{ii
capitale qi рrосurаrеа mijloacelor fixe in sum5 de 31б0,0 mii lei, dupб cum
urmeaz1:

teoretic "M.Eminescu" Edine! - pentru рrосurаrеа mobilierului 1а
cabinetul de chimie - 200,0 mii lei;
1.2 Gimnaziului Edine! - pentru procurarea mobilierului 1а cantinй - 200,0 mii lei;
1.3 Gimnaziului Terebna - pentru рrосurаrеа tablei interactivй - 50,0 mii lei;
1.4Liceului teoretic ,,Pan Halippa" Edine! - pentru reparalia cantinei - 200,0 mii lei;
1.5 Liceului "D.Cantemir" Edine{ - pentru schimbarea ferestrelor - 100,0 mii lei;
1.6Liceului teoretic "V.Suhomlinski" Edine{ - pentru repara{ia galeriei - 150,0 mii

l.lliceului

lei;
1.7 Liceului "M.Sadovoanu" Cupcini -pentru reparalia gardului -150,0 mii lei;
l.8liceului ,,S.Kovalevskaia" Cupcuni - pentru rераrаliа sistemului de incйlzire 150,0 mii lei;
1.9Liceului Feteqti - pentru reparalia cantinei - 150,0 mii lei;
1.10 Liceului teoretic Gordineqti - pentru reparalia blocului sanitar - 200,0 mii lei;
100,0 mii lei;
1.11 Liceului teoretic ,,V.Тораlб" ZdЬriсепi blocului alimentar
|.l2 Gimnaziului-grйdini!ё Alexeevca - pentru reparalia blocului alimentar qi
sistemului de gaze - 100,0 mii lei;
1.13 Gimnaziului Br5tuqeni - pentru schimbarea uqelor qi ferestrelor - 100,0 mii lei;
1.14 Gimnaziului tsurlбneqti - construclia depozitului pentru pбstrarea paielor - 15010
mii lei;
1.15 Gimnaziului Cucone;tii Noi - pentru schimbarea ferestrelor - 100,0 mii lei;
1.1б Gimnaziului Gagpar - pentru reparalia acoperiqului - 100,0 mii lei;
1.17 Gimnaziului Hlinaia - pentru reparalia acoperiqului qi vestiarului - 60,0 mii lei.
1.18 Gimnaziului Ruseni - pentru repara{ia acoperiqului - 100,0 mii lei;
1.19 Gimnaziului Corpaci - pentru repara{ia acoperiqului - 100,0 mii lei;
1.20 Gimnaziului Cepeleu{i - pentru repara{ia gimnaziului - 50,0 mii lei;
1.21 Gimnaziului ýofrincani - pentru rераrаliа gimnaziului - 100,0 mii lei.
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1.22 Gimnaziului Trinca - pentru reparalia sistemului de incбlzire qi sistemului de
canalizare - 100,0 mii lei;
1.23 Gimnaziului Tirnova - pentru finalizarea reparajiei sistemului de incбlzire
250,0 mii lei;
_ 100,0 mii lei;
1.24 Gimnaziului Vii;oara - pentru repara{ia cantinei
1.25 Gimnaziului Volodeni - pentru reparalia cantinei qi sistemului de ventilare 100,0 mii lei;

2.Direclia Fiпап!е ча aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
3.Prezenta decizie se aduce 1а cunoqtin!ё prin transmiterea copiei:
- Preqedintelui raionului;

-

Direc{iei Educa{ie а Consiliului raional Edine!;

Direcliei Fiпап!е;
OГrciului Teritorial Edine{ al Cancelariei de Stat.

Presediпtele sediпlei

SAMSON

Secretarml Coпsiliului rаiопаl Еdiпе!
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DEMERS

Consiliulrri raional Edine{
Pre;edintelui raionului Edine{
Domnulrri Iuriе Garas

Prin prezenta, Direc{ia Educalie

а Consiliului raional , in vederea realiztrriiHotбririi
Guvernului пr.868 din 08 octombrie 2014 ,, Privind fiпап{аrеа in Ьаzб de cost standard
реr elev а
instituliilor de inv1{5mint рrimаr 9i secundar gепеrаl din subordinea autorit6lilor publice locale de
nivelul al doilea" 9i in temeiul Regulamentului privind repartizarea qi utilizarea mijloacelor
financiare din componenta uniti{ii administrativ-teritoriali aprobat prin anexa ni.z|u
Hotirirea Guvernului пr.868 din 08 octombrie 2014, soliciti acordul repartizаrii
9i utilizйrii
resurselor financiare din componenta uniti(ii administrativ-teritorialй pentru асореrirеа
cheltuielilor la repara{ii capitale 9i рrосurаrеа mijloacelor fixe iп suma de зiбо,О mii lei, dup5
cum urmеаzi:

1.

Liceului teoretic "M.Eminescu" Edine! - pentru рrосurаrеа mobilierului la cabineful de
chimie - 200,0 mii lei;
2. Gimnaziului Edine! - pentru рrосurаrеа mobilierului 1а cantinй - 200,0 mii tei;
3. Gimnaziului ТеrеЬпа - pentru рrосurаrеа tablei interactivd - 50,0 mii lei;
4. Liceului teoretic ,,Pan Halippa" Edine{ - pentru rераrаfiа cantinei _ 200,0 mii lei;
5. Liceului "D.Cantemir" Edine! - репtru schimbarea ferestrelor _ 10010 mii lei;
6. Liceului teoretic "V.Suhomlinski" Edinet - pentru rераrаliа galeriei _ 150о0 mii lei;
7. Liceului "M.Sadoveanu" Cupcini -репtru rераrа{iа gardului _150,0 mii lei;
8. Liceului ,,S.Kovalevskaia" Cupcuni - pentru rераrаliа sistemului de incilzire - 150,0 mii
lei;
9. Liceului Feteqti - репtru rераrа{iа cantinei - 150,0 mii lei;
10. Liceului teoretic Gordine;ti - pentru rераrа{iа blocului sanitar _ 200,0 mii lei;
11. Liceului teoretic,,V.Topalё" Z5briceni blocului alimentar
mii lei;
- 100,0
12. Gimnaziului-grldinifei Alexeevca - pentru rераrа{iа blocului
alimentar qi sistemului de
gaze - 100,0 mii lei;
13. Gimnaziului Br5tu;eni - pentru schimbarea uqelor qi ferestrelor 100,0 mii lei;
14. Gimnaziului Burlбneqti - construc{ia depozitului репtru pЁstrarea раiеlоr _ 150,0 mii lei;
15. Gimnaziului Cucone;tii Noi - pentru schimbarea ferestrelor 100,0 mii lei;
1б. Gimnaziului Gа9раr - pentru rераrа{iа acoperigului - 100,0 mii lei;
l7. Gimnaziului Hlinaia - pentru rераrфiа acoperiqului qi vestiarului - б0,0 mii lei.
18. Gimnaziului Ruseni - pentru rераrаliа acoperi;ului - 100,0 mii lei;
19. Gimnaziului Соrрасi - pentru rераrаliа acoperiýului
- 100,0 mii lei;
20. Gimnaziului Cepeleuli - pentru rераrфiа gimnaziului - 50,0 mii lei;
2l. Glmnaziului ýоfriпсапi - pentru rераrа{iа gimnaziului _ 100,0 mii lei;
22. Gimnaziului Trinca - pentru rераrа{iа sistemului de incйlzire gi sistemului de canalizare
100,0 mii lei;
23. Gimnaziului Т?rпоvа - pentru finalizarea rераrа{iеi sistemului de inc5lzire - 250,0 mii lei;
24. Gimnaziului vii
rераrаliа cantinei - 100,0 mii lei;
25. Gimnaziuluim{rlBfurepuralia cantinei qi sistemului de ventilare _ 100о0 mii lei;
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