
 

 

Republica Moldova 

Consiliul raional Dondușeni 

D  E  C  I  Z  I  E  nr.  3/21 

din  2  iulie  2020 

 

 

Cu privire la atribuirea statutului de persoană juridică   

Școlii sportive pentru copii și juniori din Dondușeni 

 

 

În temeiul art. 43 alin. 1 lit. p) al Legii privind administrația publică locală nr. 436/2006, 

art. 171 Codul Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu Legea nr. 220/2007 privind 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice, în temeiul art. 20 alin. 4 al Legii  nr. 330/1999 cu privire 

la cultura fizică și sport, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 31/2019 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlilor sportive, în conformitate cu 

Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică,  avînd demersul directorului Școlii sportive pentru 

copii și juniori Dondușeni, dlui Varzari Ruslan, în baza Consiliului de Administrație și a 

Consiliului antrenorilor scolii, avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei pentru educație, cultură, 

turism, tineret și sport de comun acord cu Comisia juridică, numiri și imunități, Consiliul raional 

 

DECIDE: 

 

1. Se atribuie Școlii sportive pentru copii și juniori Dondușeni statut de persoană juridică și se 

crează o nouă instituție publică extrașcolară  cu denumirea completă ”Școala sportivă pentru 

copii  și  juniori din raionul Dondușeni” cu trecerea la autogestiune,  începînd cu data de 1 

octombrie 2020. 

2. Se pune în sarcina șefului secției Cultură, Turism, Tineret și Sport, dlui Ion Țurcanu în 

termen de o lună să elaboreze Regulamentul Școlii sportive pentru copii și juniori din raionul  

Dondușeni. 

3. De a împuternici președintele raionului dnul Valentin Cebotari cu dreptul de a aproba prin 

dispoziție Regulamentul Școlii sportive pentru copii și juniori Dondușeni din raionul 

Dondușeni, cu informarea ulterioară a consiliului raional. 

4. Șeful secției Cultură, Turism, Tineret și Sport, dnul Ion Țurcanu prin ordin va înștiința  

directorul Școlii sportive pentru copii și juniori Dondușeni despre încetarea contractului 

individual de muncă în baza art. 263 al Codului Muncii. 

5. Se pune în sarcina șefului secției Cultură, Turism, Tineret și Sport, dlui Ion Țurcanu 

publicarea anunțului și organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii 

sportive pentru copii și juniori Dondușeni din raionul Dondușeni, conform legislației în 

vigoare. 



6. Dnul Ion Țurcanu, șeful Secției Cultură, Turism, Tineret și Sport va asigura transmiterea 

bunurilor în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere 

a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015.  

7. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului Dondușeni, 

dlui Valentin Cebotari. 

 

 

Președintele ședinței                                                                       Ciobanu Remus 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                                       Livia Bețivu 

 


