
Notă informativă 
la proiectul de decizie 

  Cu privire la inființarea Gimnaziului Buzduganii de Sus 

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

Direcția Educație Ungheni ca subdiviziune a Consiliului raional Ungheni. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie  

Proiectul de decizie ” Cu privire la înființarea Gimnaziului Buzduganii de Sus” a fost elaborat de către 

Direcția Educație Ungheni drept urmare a solicitărilor parvenite din partea părinților, profesorilor și 

copiilor din localitățile Buzduganii de Sus și Buzduganii de Jos și a demersului Primăriei com. Valea 

Mare nr. 07 din 15.06.2018. Proiectul va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării sociale și 

economice a localității, un impact psihologic pozitiv asupra copiilor. 

3 Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Urmare a aprobării proiectului de decizie va fi înființată instituția de învățământ secundar, gimnaziu în 

localitatea Buzduganii de Sus.  

4. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită 

cheltuieli financiare şi de altă natură. 

Cheltuielile ce țin de înființarea și funcționarea Gimnaziului Buzduganii de Sus vor fi suportate din 

bugetul raional, începând cu 02.07.2018. 

5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu Legea privind administrația publică locală nr.436 

din 28.12.2006 și a Codul Educației, art. 21 pct. 1 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, legii nr.100 

din 22.12.2017 Cu privire a actele normative, anunțul cu privire la inițierea proiectului de decizie precum 

și anunțul privind consultările publice , inclusiv și proiectul de decizie au fost plasate pe pagina web al 

consiliului raional Ungheni www.crungheni.md /transparența decizională. Proectul de decizie să prezintă 

spre examinare și avizare Comisiior consutative de specialitate, care urmare se propune Consiliului 

raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

7. Constatările expertizei juridice 

Proiectul de decizie este elababorat în conformitate cu legislația în vigoare. Chestiunile propuse spre 

examinare țin de competența Consiliului raional. 

http://www.crungheni.md/


 


