REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 3/3
din 15 mai 2018
Cu privire la repartizarea resurselor
financiare din componenta raională
În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.868 din 08.10. 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”, Regulamentului privind
repartizarea şi utilizarea resurselor financiare din componenta unităţii administrativteritoriale și avînd în vedere avizul comisiei consultative pentru probleme sociale și
asistență medicală, Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru
acoperirea cheltuielilor la reparaţii capitale în sumă de 3160,0 mii lei, după cum
urmează:
1.1 Liceului teoretic “M.Eminescu” Edineţ - pentru reparaţia cazangeriei – 200,0
mii lei;
1.2 Liceului teoretic „Pan Halippa” Edineţ - pentru schimbarea uşilor – 100,0 mii
lei;
1.3 Liceului „Dm. Cantemir” Edineţ pentru pavarea teritoriului şi amenajarea
blocului sanitar interior – 200,0 mii lei;
1.4 Liceului teoretic „V. Suhomlinski” Edineţ - pentru reparaţia faţadei liceului –
200,0 mii lei;
1.5 Liceului teoretic „S. Kovalevskaia” Cupcini – pentru reparaţia sălii sportive –
200,0 mii lei;
1.6 Liceului Feteşti - pentru reparaţia faţadei liceului – 200,0 mii lei;
1.7 Liceului teoretic Gordineşti – pentru reparaţia acoperişului liceului – 200,0 mii
lei;
1.8 Liceului teoretic „V. Topală” Zăbriceni – pentru schimbarea tavanului – 120,0
mii lei;
1.9 Gimnaziului Edineţ – pentru reparaţia sistemului de încălzire – 100,0 mii lei;
1.10 Gimnaziului Brătuşeni – pentru schimbarea uşilor şi ferestrelor – 150,0 mii
lei;
1.11 Gimnaziului Burlăneşti – pentru amenajarea blocului sanitar interior – 100,0
mii lei;
1.12 Gimnaziului “M. Sadoveanu” Cupcini – pentru reparaţia sediului gimnaziului
–100,0 mii lei;
1.13 Gimnaziului Cupcini – pentru reparaţia cantinei şcolare –100,0 mii lei;
1.14 Gimnaziului Cepeleuţi – pentru reparaţia gimnaziului – 50,0 mii lei;
1.15 Gimnaziului Cuconeştii Noi - pentru schimbarea ferestrelor – 100,0 mii lei;
1.16 Gimnaziului Constantinovca – pentru schimbarea uşilor şi ferestrelor – 100,0
mii lei;
1.17 Gimnaziului Corpaci – pentru reparaţia acoperişului gimnaziului – 100,0 mii
lei;
1.18 Gimnaziului Gaşpar – pentru reparaţia sălii sportive – 100,0 mii lei;
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1.19 Gimnaziului Hlinaia - pentru reparaţia grupului sanitar şi sălii festive – 200,0
mii lei.
1.20 Gimnaziului Ruseni – pentru reparaţia acoperişului gimnaziului – 100,0 mii
lei;
1.21 Gimnaziului Şofrîncani – pentru reparaţia gimnaziului – 100,0 mii lei;
1.22 Gimnaziului Trinca – pentru reparaţia sistemului de canalizare – 90,0 mii lei;
1.23 Gimnaziului Terebna – pentru reparaţia sistemului de încălzire – 50,0 mii lei;
1.24 Gimnaziului Tîrnova – amenajarea grupului sanitar interior - 100,0 mii lei;
1.25 Gimnaziului Volodeni– pentru construcţia sistemului de ventilare – 100,0 mii
lei.
Se acceptă repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională în
sumă de 20,1 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor la organizarea transportării
elevilor, precum urmează:
2.1 Direcţiei Educaţie a Consiliului raional Edineţ – pentru reparaţia autobuzului
şcolar – 20,1 mii lei.
Se propune repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională în sumă de
1085,0 mii lei instituțiilor de învățămînt din raion (anexa nr.1).
Direcţia Finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă prin transmiterea copiilor:
- Președintelui raionului Edineț;
- Direcţiei Finanţe;
- Direcţiei Educaţie a Consiliului raional Edineț;
- Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat.

Total consilieri: 33;
Prezenți: 29;
Au votat: pro -26; împotrivă -0; s-au abținut –1.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional Edineţ

Galina MOSORIC
Ion SAMSON

Șef Direcție Educație
a Consiliului Raional Edineț

Galina MUSTEAŢĂ

Șef Direcție Finanțe

Stela BOTNARU

Specialist principal Serviciul juridic

Natalia TIMOTIN

nr. 3/3
or. Edineț, 15 mai 2018

Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional Edineț
nr.3/3 din 15 mai 2018

Nr.
d/o
1.

Denumirea instituției

Priorități

2.

1.

Gimnaziul Bădragii Noi

2.

Gimnaziul Bădragii Vechi

3.

Gimnaziul Brătușenii Noi

4.
5.

Gimnaziul „Vasile Stroescu”
Brînzeni
Gimnaziul Goleni

6.

Gimnaziul Chiurt

7.

Gimnaziul Hancăuți

8.

Gimnaziul Hincăuți

9.

Gimnaziul Lopatnic

10. Gimnaziul Rotunda
11. Gimnaziul Stolniceni
12. Gimnaziul Viișoara
13. Școala primară Chetroșica Nouă
Total:

Repartizat
Reparații
Procurarea
capitale
mijloacelor
(mii lei)
fixe (mii lei)

3.

4.

Finalizarea instalării
rețelilor termice
Dotarea laboratorului
cabinetului de informatică
Reparația sistemului de
canalizare
Reparația sistemului de
încălzire
Amenajarea blocului
sanitar intern
Reparația blocului
alimentar
Instalarea încălzirii
centrale
Reparația blocului
alimentar
Procurarea mobilierului
de bucătărie
Amenajarea blocului
sanitar interior
Reparația gimnaziului
Reparația cantinei
Reparația școlii

100,0

5.

55,0
60,0
100,0
100,0
70,0
100,0
100,0
50,0
100,0
100,0
100,0
50,0
980,0

105,0

Total: 1085,00 mii lei
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