
ANUNŢ  

                                                                                                                                                   

privind consultarea publică a proiectului de decizie                                                              

„Cu privire la schimbarea denumirii instituției publice” 

 

   Consiliul raional Ungheni iniţiază, începând cu data de 22.06.2022, consultarea publică a 

proiectului de decizie  „Cu privire la schimbarea denumirii instituției publice”. 

 

   Scopul proiectului este eficientizării activității instituțiilor educaționale din s. Sinești, r-nul 

Ungheni, asigurării condițiilor optime de educație a copiilor din localitate.     

   Prevederile de bază ale proiectului sunt:  

- schimbarea denumirii Instituției Publice „Gimnaziul Sinești”, cu sediul în s. Sinești, r-nul 

Ungheni, în Instituția Publică complex educațional „Gimnaziul-grădiniță Sinești”, aceasta, 

începând cu 01.01.2023, devenind Instituția Publică complex educațional „Gimnaziul-grădiniță 

Sinești”; 

- trecerea, începând cu 01.01.2023, Instituției de Educație Timpurie „Grădinița-creșă 

„Ghiocel””, cu sediul în s. Sinești, r-nul Ungheni, din subordinea Primăriei com. Sinești, r-nul 

Ungheni, în subordinea Instituției Publice complex educațional „Gimnaziul-grădiniță Sinești”; 

- aprobarea statutului în redacție nouă a Instituției Publice complex educațional „Gimnaziul-

grădiniță Sinești”. 

   Rezultatele scontate, ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice, sunt   

eficientizarea activității instituțiilor educaționale din s. Sinești, r-nul Ungheni.                              

   Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea condițiilor optime de educație a 

copiilor din s. Sinești, r-nul Ungheni.                                         

   Proiectul deciziei este elaborat în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 1) lit. f), art. 21 

alin.1), art. 141 alin.1) lit. j) din Codul educației al Republicii Moldova, art. 82 din Codul civil al 

Republicii Moldova, art. 74 alin. 1), alin. 3) din Codul Muncii al Republicii Moldova,                

art.43 alin.1) lit.lit. q-r), alin. 2) din Legea privind administrația publică locală Nr. 436/2006,                                                         

Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali                       

Nr. 220/2007, Hotărîrii Guvernului  privind finanţarea în bază de cost standard per elev a 

instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale 

de nivelul al doilea Nr. 868/2014, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 901/2015.        

   Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate 

până la data de 12.07.2022 pe adresa de email: deungheni@gmail.com. 

   Proiectul deciziei nominalizat şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a 

Consiliului raional Ungheni www.crungheni.md sau la sediul Consiliului raional Ungheni situat 

pe adresa: mun. Ungheni, str. Națională Nr. 11. 
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