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DECIZTE
nr.

Cu privire la transmiterea autobuzelor qcolare
pr econizate p entru transporta rc a la studi i
a elevilor din instituliile de invifimdnt secundar
din municipiul Chigindu, din proprietatea
statului, administr ar e a Ministerului Educaliei,
in proprietatea publicS a municipiului Chiqindu, administrare
a Direcliei generale educafie, tineret gi sport

in conformitate cu prevederile art.l41 lit. m) din Codul Educafiei al Republicii
Moldova nr. 152 din 17.07.2014, hotdrdrilor de Guvem nr. 868 din 08.10.2014
,,Privind finantarea in bazd de cost standard per elev a instituliilor de invdtimdnt
secundar general din subordinea autoritSlilor publice locale de nivelul al doilea",
nr. 381 din 13.04.2006 ,,Cu privire la condiliile de salarizarc a personalului din
unitdlile bugetare in baza retelei tarifare unice", nr. 901 din 3I.I2.2015 ,,Pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor
proprietate publicd", dft. 4 alin (2), art.9 alin (a) din Legea nr. 435-XVI din
28.12.2006 ,,Privind descentralizarea administrativd", art. 8 din Legea nr. 523-XIV

din

16.07.1999 ,,Cu privire la proprietatea publicd a unitSlii administrativteritorial6", Acordului semnat la 27.04.2010 intre Guvernul Republicii Moldova gi
Guvemul Romdniei privind implementarea programului de asistenld tehnicd qi
financiard, la solicitarea Ministerului Educaliei al Republicii Moldova nr. 08/15399 din 27.04.2017, in temeiul art. 14 alin. (2) lit. l), m) qi art. t9 alin. (4) din
Legea nr. 436-XVI din 28.L2.2006 ,,Privind administralia publica local6" gi art. 6
alin. (2), lit. a) din Legea nr.136 din 17.06.2016,,Privind statutul municipiului
Chigindu", Consiliul municipal Chigindu DECIDE:
1. Se acceptd, incepdnd cu data de 01 .09.2017,transmiterea, cu titlul gratuit, a3
(trei) unitdli de transport de modelul Renault Master, preconizate pentru instituliile

de invdldmdnt secundar din municipiul Chigindu, din proprietatea statului,
administrare

a Ministerului

Educafiei,

in proprietatea municipiului

Chigindu,

administrare a Direcfiei generale educafie, tineret qi sport.
2. Dfteclia generald educalie, tineret gi sport:
2.1. Va asigura transportarca elevilor din localitilile stabilite
cerinlele in vigoare;

in conformitate

cu

2.2. Ya asigura finanfarea pentru transportarea elevilor din localitaflle stabilite la
studii ;i intrefinerea transportului, in limita soldului de mijloace' bugetare
disponibile.
2.4. Ya stabili numdrul de angajafi (qoferi, mecanici etc.) qi salariul acestora in
conformitate cu prevederile Hotdrdrii de Guvern nr. 381 din 13.04.2006 ,,Cu privire
la condiliile de salarizare a personalului din unitAlile bugetare in baza relelei tarifare
unice" gi pct. 15 din anexa nr. I la ordinul comun al Ministerului Educatiei Si
Ministerului Finanlelor nr. 5421108 din 21.08.2006.
3. Direclia generald finanle va opera modificdrile ce se impun in bugetul municipal
Chiqinbu, aprobat pe anul 2017,, in limita transferurilor cu destina(ie specialS pentru
ramura Invdldmdnt alocate din bugetul de stat,

4. Viceprimarul de ramurd al municipiului Chiginau va asigura controlul executdrii
prevederilor prezentei decizii.
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