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Decizie nr. 2.7

din 25.02.2021

„ Cu privire la acceptarea primirii 
în proprietate a unor bunuri”

proiect

or.Leova

In conformitate cu art. 43 alin (1), lit. c) al Legii n r .4 3 6 -X V Id in 2 8 .1 2  2 
publică locală” , art. 8 din Legea nr.523-X lV /1999 ”cu privire la propri 
administrativ -  teritoriale”, art. 141 din Codul Educaţiei al Republicii M oldo 
Guvernului nr. 904/2015 ”cu privire la aprobarea Programului naţional pe: 
învăţării limbii române în instituţiile de învăţământ general cu instruire 
naţionale (2 0 1 6 -2 0 2 0 )” , circulara M inisterului Educaţiei Culturii şi Cercetă: 
nr. 05/3 -  09/111 din 15.01.2021, demersul Direcţiei de învăţăm ânt a Co: 
01-8-19 din 01.022021, Consiliul raional Leova,

DECIDE:

006 ”privind administraţia 
etatea publică a unităţilor 

va nr. 152/2014, Hotărârii 
ntru îm bunătăţirea calităţii 

în limbile minorităţilor 
rii al Republicii M oldova 

nsiliului raional Leova, nr.

ddt;1. Se acceptă prim irea cu titlul gratuit a bunurilor m ateriale pentru 
şi literatura rom ână în instituţiile de învăţământ general cu predare în lim 
şi dotarea instituţiilor de educaţie tim purie cu program  în limbile minoriti 
materiale didactice ilustrative total- 45 cu valoarea de bilanţ de 5883,00' 
limba şi literatura rom ână în Instituţia Publică Gimnaziul Cneazevca, s.Cnea: 
în număr de 6 unităţi cu valoarea de bilanţ de 26547, 00 lei şi produse cur: 
m odelelor de învăţare a limbii române în instituţiile de educaţie tim purie îr. 
de bilanţ de 5437, 50 lei, pentru a fi repartizate instituţiilor de învăţăm ânt 
educaţie tim purie din raionul Leova.

area, cabinetelor de limba 
bile m inorităţilor naţionale 
aţilor naţionale (dicţionare, 
lei, dotarea cabinetului de 
zevca cu tehnică de calcul 
iculare de implementare a 
num ăr de 170 cu valoarea 
general şi instituţiilor de

2. Transm iterea se va efectua conform Regulamentului „ Cu privire 
bunurilor proprietate publică” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901

a m odulul de transmitere a 
din 31.12.2015.

3. Responsabil de executarea prezentei decizii se desem nează dl Alexandru Gospodinov, şef 
Direcţia învăţăm ânt a Consiliului raional Leova.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Priţcan Nicolae, preşedintele 
raionului Leova.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului Raional

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului Raional Elena Copoţ
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Demers

Prin prezentul, Direcţia învăţământ a Consiliului Raional Leova solicită includerea în 
ordinea de zi a Şedinţei Consiliului Raional Leova din 25.02.2021, chestiunea „Cu privire 
la acceptarea primirii în proprietate a unor bunuri cu titlul gratuit”.

A.Gospodinov

mailto:dgrilv@mail.ru
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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie Consiliului Raional 

„Cu privire la acceptarea primirii în proprietate 
a unor bunuri atrase de instituţie ale 

Direcţiei învăţământ a Consiliului Raional Leova

ilv@mail.ru

rmărite.I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile un
Proiectul deciziei „Cu privire la acceptarea primirii în proprietate a unor bunuri 

materiale pentru dotarea cabinetelor de limba şi literatura română în instituţiile de 
învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale şi doL 
educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale cu

area instituţiilor de 
suporturi didactice

pentru implementarea Curriculumului naţional la limba română în limbile
minorităţilor naţionale este luată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 904/2015 cu privire
la aprobarea Programului naţional privind îmbunătăţirea calităţii învăţării limbii 
române în instituţiile de învăţământ general cu instruire în limbile minorităţilor 
naţionale (2016 -- 2020), respectiv a Procesului Verbal nr.l din 06 iulie 2020 şi 
Procesului Verbal nr.2 din 04 august 2020 al şedinţelor Comisiei de lucru, privind 
asigurarea îmbunătăţirii competenţelor lingvistice şi a procesului de studiere a limbii 
de stat de către minorităţile naţionale, aprobată prin Ordinul ministerului nr.628 din 
06.07.2020. De asemenea în elaborarea proiectului de decizie s-a ţinut cont de listele 
bunurilor cu toate elementele-de identificare ale acestora ( titlul bunului, număr de unităţi, 
valoarea de bilanţ, totalul).

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi.
Prin punerea în aplicare a prevederilor prezentului proiect se va contribui la 

îmbunătăţirea stării tehnice şi a materiale didactice pentru dotarea cabinetelor de limba şi 
literatura română din instituţiile de învăţământ general şi instituţiile de educaţie timpurie 
cu predare în limbile minorităţilor naţionale din raionul Leova.

III. Consultarea publică a proiectului.
în scopul respectării prevederilor Legii nr.23 9 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa decizională, proiectul a fost plasat pe pagina web a Direcţiei învăţământ 
Proiectul deciziei se propune comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi 

ulterior propusă Cori^iflijf^B^iQnal spre examinare şi adoptare în şedinţă.

Şef DÎ

adoptare în şedi
O
A.Gospodinov
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