
REPUBLICA MOLDOVA PECnyBJIWKA MOJIflOBA

CONSILIUL RAIONAL LEOVA PAMOH HUI EI COBET JIEOBA

DECIZIA nr. 4.16
PROIECT

din 24.09.2020

„Cu privire la organizarea transportării 
elevilor la Şcoala de Arte,, Petru şi Ion 

Teodorovici”din localităţile raionului”

or.Ieova

în temeiul art.43 alin.(2) al Legii nr.436 din28.12.2006 „privind administraţia publică locală", 
demersul DCTTS înregistrat cu nr. 402-02/4-6 din 19.08.2020 şi a directorului Şcolii de Arte cu 
nr.31 din 25.08.2020 cu semnăturile părinţilor, Consiliul raional Leova,

DECIDE:

1. Se acceptă organizarea transportării elevilor din localităţile Sărăţica-Nouă, Cîmpul-Drept, 
Cazangic (tur-retur) la Şcoala de Arte,, Petru şi Ion Teodorivici”din or. Leova.

2.Se pune la dispoziţia Şcolii de Arte „Petru şi Ion Teodorovici”, pentru transportarea elevilor 
unitate de transport, microbusul marca„Toyota-141 ACE” cu nr.de înregistrare LVAK 268.

3. Taxa pentru servicii de transport se va stabili de Consiliul raional începând cu fiecare an de 
studii.

4. Se abrogă integral decizia nr.2.20 din 19.12.2019 „ Cu privire la organizarea transportării 
elevilor la Şcoala de Arte din localităţile raionului".

5.Controlul executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului Ljeova, 
dl Nicolae Priţcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

JSecretarul Consiliului raional Elena Copoi



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie nr. din.24.09. 2020

„ Cu privire Ia organizarea transportării 
elevilor la Şcoala de Arte,, Petru şi Ion Teodorovici” 

din localităţile raionului”

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

Autorul proiectului de decizie - DCTTS a Consiliului raional Leova.

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin implimentarea 
noilor reglementări

Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul art.43 alin.2 al Legii nr.436 din 28.12.2006 
„privind administraţia publică locală”, demersul DCTTS înregistrat cu nr. 402-02/4-6 din 
19.08.2020 şi a directorului Şcolii de Arte cu nr.31 din 25.08.2020 cu semnăturile părinţilor,

2. Principalele prevederi ale proiectului

Prezentul proiect de decizie stabileşte organizarea transportării elevilor la Şcoala de Arte,, Petru 
şi Ion Teodorovici din localităţile Sărăţica -Nouă. Cîmpul -Drept, Cazangic(tur-retur) la Şcoala 
de Arte,, Petru şi Ion Teodorivici”din or. Leova, pentru transportarea elevilor, unitate de transport, 
microbusul marca.J'ayota- H1ACE” cu nr. de înregistrare LVAK 268.
Taxa pentru servicii de transport se va stabili de Consiliul raţional începînd cu fiecare an de studii.

3. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prezentului proiect de decizie presupune cheltuieli financiare suplimentare din 
bugetul Consiliului raional.

4. Modul de încorporare a acţiunii în cadru! 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 Tatiana SAMOILENCO


