
                                                                                                                             

REPUBLICA MOLDOVA                                              РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ
         STRĂŞENI                                                                          СТРЭШЕНЬ 
      

proiect
DECIZIE  nr. 

din              august  2020

Cu privire la reorganizarea Instituţiei Publice
Liceul Teoretic „Ion Creangă” Micleuşeni  

          În temeiul prevederilor art. 43, art. 46 al Legii nr. 436/2006 privind administra ia publicăț
locală, cu modificările i completările ulterioare,  art. 15 alin. (1)  lit. e),  art. 21 alin. (1),  art. 141ș
alin. (1)  lit. j) din Codul Educa iei nr. 152/2014,    Hotărârii Guvernului  nr. 868/2014  privindț
finanţarea  în  bază  de  cost  standard  per  elev  a  instituţiilor  de  învăţământ  primar  şi  secundar
general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea, întru realizarea planului de
raţionalizare  instituţională  şi  optimizare  a  mijloacelor  financiare, examinând  nota  informativă,
Consiliul raional DECIDE:

    1. Instituţia  Publică  Liceul  Teoretic  „Ion  Creangă”  Micleuşeni  se  reorganizează  prin
transformate în  Instituţia Publică  Gimnaziul  „Ion Creangă” Micleuşeni,  cu statut de persoană
juridică  în  condiţiile  legislaţiei  în  vigoare,  cu  şcolarizarea   elevilor  în  instituţia  nou formată,
începând cu 01 septembrie 2020.     
    2. Şeful Direcţiei învăţământ (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, directorul
instituţiei  supuse  reorganizării  (S.  Lozovanu),  în  strictă  conformitate  cu  Codul  muncii  al
Republicii  Moldova şi  va monitoriza  emiterea  ordinului  de către  managerul  instituţiei  privind
preavizarea  salariaţilor  despre  reorganizarea  Instituţiei  Publice  Liceul  Teoretic  „Ion  Creangă”
Micleuşeni.
    3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţământ (Iu. Certan), directorului instituţiei (S. Lozovanu)
angajarea  în  câmpul  muncii  a  tuturor  cadrelor  didactice  şi  personalului  auxiliar,  în  instituţia
reorganizată, care au fost în relaţii contractuale cu instituţia ce  funcţiona până la reorganizare în
strictă  conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova.
    4.  Direcţia  învăţământ  (Iu. Certan),  directorul  Instituţiei  publice Gimnaziul  „Ion Creangă”
Micleuşeni (S. Lozovanu)  vor înregistra  modificările în reţeaua  şcolară, actele de constituire a
instituţiei  şi  organizarea  activităţii  ei  în  conformitate  cu  Regulamentul  -  tip  de organizare  iș
func ionare a institu iilor de învă ământ primar i secundar, ciclul I i II, aprobat prin ordinulț ț ț ș ș
Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării nr. 235/16.
   5.  Se  desemnează  responsabil  de  executarea  prevederilor  prezentei  decizii  şeful  Direcţiei
învăţământ (Iu. Certan).
   6. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama vicepreşedintelui
raionului (I. Ursu).

Preşedinte al şedinţei,

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                   Nina RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic                                                                          Ion Malic
Vicepre edinte al raionului                                                         Ion Ursu ș
Direc ia învă ământ                                                                    Iulia Certanț ț
Direc ia finan e                                                                          Vera Manoliț ț



Notă informativă
la proiectul  deciziei  „Cu privire la reorganizarea Instituţiei Publice

Liceul Teoretic „Ion Creangă” Micleuşeni”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia învăţământ.  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
         Proiectul deciziei  „Cu privire la reorganizarea Instituţiei  Publice Liceul Teoretic „Ion
Creangă” Micleuşeni.”  a fost  elaborat  în conformitate cu ,  art. 15 alin. (1)  lit. e),  art. 21 alin.
(1),  art. 141 alin. (1)  lit. j) din Codul Educa iei nr. 152/2014,    ț Codul Educa iei nr. 152/2014,  şiț
în temeiul  analizei   situa iei actuale a contingentului de elevi: numărul absolvenţilor din treaptaț
gimnazială în descre tere,  lipsa admiterii  în clasa 10 liceu pe parcursul a 5 ani,  lipsa claselorș
liceale în  instituţie. 
 
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
            Proiectul  deciziei  „Cu privire la reorganizarea Instituţiei Publice
Liceul Teoretic „ Ion Creangă” Micleuşeni,”  prevede schimbarea statului instituţiei, optimizarea
reţelei şcolare şi a resurselor financiare. 

4. Fundamentarea economico-financiară. 
        Implementarea  prezentului proiect deciziei nu  va necesita cheltuieli suplimentare. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
       Proiectul  deciziei   „Cu privire  la  reorganizarea Instituţiei  Publice Liceul  Teoretic  „Ion
Creangă” Micleuşeni.””  se încorporează în sistemul actelor normative şi nu prevede abrogarea
altor decizii. 

6.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
      Proiectul  deciziei a fost  avizat de către vicepre edintele raionului,  Direcţia învăţământ,ș
Serviciul  juridic,  secretarul  Consiliului  raional.  În  scopul  respectării  prevederilor   Legii  nr.
239/2008 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.

7. Consultările expertizei anticorupţie
     În temeiul art. 35 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. ( 3) din
Legea integrităţii nr. 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. 

8. Constatările expertizei juridice 
      În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 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  ca structură, conţinut   şi   nu contravineș
legisla iei.ț
      Proiectul  deciziei  se prezintă  comisiilor  consultative  de specialitate  pentru avizare  şi  se
propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Şef al  Direcţiei învăţământ Străşeni                                       Iulia  CERTAN

http://www.crstraseni.md/

