
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL LEOVA

PECnyBJIMKA MO. I IOBA 

PAHOHHblH COBET JIEOBA

DECIZIA nr. 4.15
PROIECT

din 24.09.2020 or. Leova

„ Cu privire Ia acordarea scutirii de 
plată pentru studii în Şcoala de Arte 
„Petru şi Ion Teodorovici”, or. Leova 
pentru anul de studii 2020-2021”

în conformitate cu art.43 alin.(2) al Legii „privind Administraţia Publică 
Locală” N.436-XVI, din 28.12.2006, pct. 4 al "Regulamentul cu privire la modul de 
încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă, artă plastică”, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.450 din 16 iunie 2011 şi examinând demersul Şcolii de 
Arte „Petru şi Ion Teodorovici”, nr.35 din 26.08.2020, Consiliul raional Leova

DECIDE:

1. Se aprobă acordarea scutirii de plată a studiilor în Şcoala de Arte „Petru şi Ion 
Teodorovici” pentru anul de studii 2020-2021, după cum urmează:

1.1 în mărime de 100 %, copii care primesc indemnizaţii sociale:
Guci Vladelina (grad de invaliditate)

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama vicepreşedintelui 
raionului, dna Abona Briclag.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Secretarul Consiliului raţional



NOTA INFORMAI'!VA

la proiectul de decizie nr. din.24.09. 2020

„ Cu privire la aprobarea scutirii de plata studiilor în Şcoala de Arte,, Petru şi Ion 
Teodoroviei” pentru anul 2020-2021”

Autorul proiectului de decizie - DCTTS a Consiliului raional Leova.

1. Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului. Condiţiile ce 
au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin implimentarea noilor 
reglementări

Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul prevederilor regulamentului cu privire la modul 
de încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă, artă plastică, pct.4, pct.5, aprobat prin 
Hotărîrea de Guvern nr.450 din 16.06.2011. privind acordarea scutirii de plată.

2. Principalele prevederi ale proiectului

Prezentul proiect de decizie, stabileşte acordarea scutirii din plata studiilor în Şcoala de Arte 
pentru copii,, Petru şi Ion Teodoroviei”, anul de studii 2020-2021, după cum urmează:

- în mărime de 100% - 1 elev

1. Guci Vladelina, clasa IV profil „Arte vizuale” (indemnizaţie socială, dezabilitate) filiala 

s. Sărăteni, taxa pentru studii 170 lei.

170 x 9 luni de studii = 1539 lei

Total suma scutirii pentru anul de studii 2020-2021 constituie -  1530 lei.

3. Fundamentarea economico-financiară

Cheltuielile anuale planificate şi cele reale vor fi suportate din contul şi în limita alocaţiilor 
bugetului instituţiei.

4. Modul de încorporare a acţiunii în cadrul normativ în vigoare

Proiect nou de decizii pentru anul de studii 2020-2021.

5. Avizarea şi consolidarea publică a proiectului

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa deciziei va fi plasat pe 
pagina web a Consiliului raional.

Şef DCTTS Leova fatiana SAMOILENCO


