
Proiect 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

DECIZIE 

Nr._________                                                                                             din_____________2018 

Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție)                                                                                   

instituțiilor de învățământ general secundar 

   

    În temeiul art. 21 alin.1), alin. 7), art. 141 al.1) lit. j) din Codul Educației al Republicii Moldova;                      
art.art. 73-78 din Codul Civil al Republicii Moldova;                                                                                                                                       

art.43 al.1) lit. r), al. 2 al Legii privind administrația publică locală Nr. 436 din 28.12.2006;                                                

Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 484 din 05.07.2011 ”Cu privire la Planul Național de acțiuni 

pentru implementarea reformei structurale în educație” ,                                                                                                          

pct.pct. 8.1, 8.2 din Statutul instituțiilor publice Gimnaziul Florițoaia Nouă, Gimnaziul Florițoaia Veche,  

în scopul asigurării condițiilor optime de școlarizare a copiilor din localitățile raionului Ungheni, 
 
 

Consiliul raional Ungheni 

 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de nota informativă prezentată de Direcția Educație. 

2. Se aprobă reorganizarea prin fuziune (absorbție) a I.P. Gimnaziul Florițoaia Nouă (în calitate 

de instituție absorbantă) şi I.P. Gimnaziul Florițoaia Veche (în calitate de instituție absorbită) 

ultimul devenind filiala (subunitatea) I.P. Gimnaziul Floriţoaia Nouă. 

3. Ca urmare a reorganizării prin fuziune I.P. Gimnaziul Florițoaia Nouă, în calitate de instituţie 

absorbantă, devine succesor de drepturi şi obligaţii al instituţiei absorbite. 

4. Se pune în sarcina şefului Direcției Educație în comun cu managerii instituțiilor fuzionate:                     

- asigurarea înregistrării modificărilor operate în actele de constituire ale instituției absorbante, 

ca urmare a procesului reorganizare prin fuziune;                                                                                                      

- asigurarea metodologică și tehnică a procesului de reorganizare prin fuzionare a instituțiilor de 

învățământ vizate, conform prevederilor actelor normative în vigoare;                                                       

- angajarea prin transfer sau, după caz, disponibilizarea personalului instituţiei absorbite conform 

prevederilor actelor normative în vigoare;                                                                                                               

- completarea instituției absorbante cu cadre și materiale didactice necesare;                                               

5. Cheltuielile ce ţin de reorganizarea instituțiilor susmenţionate vor fi suportate din mijloacele 

preconizate în bugetul instituțiilor reorganizate pentru anul 2018.                                                             

6.Se desemnează responsabilă de realizarea prezentei decizii dna Iulia Pancu, șef Direcție 

Educație.                                                                                                                                                            

7. Controlul asupra executării prezente decizii se atribuie dnei Guzun Ludmila, președintele 

raionului. 

 

Președintele ședinței:                                              ___________________________ 

  Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului raional                                                              Rodica Lițcan 

Șef Serviciu juridic și resurse umane                                                   Irina Toader     


