Consiliul Raional Dondușeni
DECIZIE nr. 3/7
din 02 iulie 2020

Cu privire la repartizarea componentei
raionale.
În baza Legii privind administraţia publică locală nr. 436/ 2006, art 43, ascultînd
și examinînd informația Șefului Direcției Educație,Dondușeni dna Gulnara Grigoriev și
avizul comisiei speciale pentru Educație ,cultură,tineret și sport, de comun acord cu comisia
finanțe, buget și economie , acționînd în baza Hotărîrii Guvernului nr. 868 / 2014 „Privind
finanțarea în baza de cost standart per elev a institutiilor de învatamînt primar și secundar
general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea,Consiliul Raional
DECIDE:

1.Se repartizează 323965 lei din componenta raională, inclusiv :
1.1. Cod economic 314110”Procurarea mașinilor și utilajelor” suma de 30165 lei
1.1.1.(8806092200203) LT’A.Mateevici”(14656)
- 2400 lei
1.1.2.(8806092200203) LT’A.Puskin” (01975)
- 1200 lei
1.1.3.(8806092200203) LT’Gaudeamus”(02702)
- 1200 lei
1.1.4. (8806092200203) LT”Prometeu”s.Baraboi (14892)
- 1200 lei
1.1.5. (8806092200203) LT”M.Eminescu”s.Sudarca(14657)
- 1200 lei
Total (8806092200203)
7200 lei
1.1.6. (8804092400201) gim.’Perspectiva”s.Arionesti(01908)
– 1200 lei
1.1.7. (8804092100201) gim.”I.Vieru”s.Cernoleuca(01972)
- 1200 lei
1.1.8. (8804092100201) gim.Mosana (14659)
- 1200 lei
1.1.9. (8804092100201) gim.s.Climauti (02543)
- 1200 lei
1.1.10. ( 8804092100201) gim.Corbu (02549)
- 1200 lei
1.1.11. (8804092100201) gim.s.Criscauti (02564)
- 1200 lei
1.1.12. (8804092100201) gim.s.Donduseni (02578)
- 1200 lei
1.1.13. (8804092100201) gim.Pocrovca(02698)
- 1200 lei
1.1.14.(8804092100201) gim.s.Plop (01974)
- 1200 lei
1.1.15. (8804092100201) gim.”V.Gangal” s.Horodiște (02691) - 1200 lei
1.1.16. (8804092100201) gim.s.Frasin (14658)
- 1200 lei
1.1.17. (8804092100201) gim.s.Taul (01973)
- 1200 lei
1.1.18. (8804092100201) gim.s.Scaieni (02700)
- 1200 lei
1.1.19. (8804092100201) gim.grad.”C.Negruzzi”(15794)
- 1200 lei
1.1.20. (8804092100201) gim.gradinita s.Rediul Mare(15710)
–1200 lei
Total (8804092100201)
18000 lei
1.1.21.(8803091200200) sc.prim.grad s.Briceni (15185)

- 1200 lei

Total .(8803091200200)
1.1.22.(8806092200389) Serviciul transport elevi(04017)
Total (8806092200389)

1200

lei

- 3765 lei
3765 lei

2.2. Cod economic 211180”Remunerarea muncii conform statelor”cu suma de 230400 lei
2.2.1.(8804092100201) gim.s.Climauti (02543)
- 201400 lei
Total (8804092100201)
201400 lei
2.2.2.(8803091200200) sc.prim.grad s.Briceni (15185)
- 29000 lei
Total (8803091200200)
29000 lei
3.3. Cod economic 212100”Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii”cu suma de
53000 lei
3.3.1.(8804092100201) gim.s.Climauti (02543)
- 46300 lei
Total (8804092100201)
46300 lei
3.3.2.(8803091200200) sc.prim.grad s.Briceni (15185)
- 6700 lei
Total (8803091200200)
6700 lei
4.4. Cod economic 212210”Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de
angajatori pe teritoriul tarii”cu suma de 10400 lei.
4.4.1.(8804092100201) gim.s.Climauti (02543)
- 9100 lei
Total (8804092100201)
9100 lei
4.4.2.(8803091200200) sc.prim.grad s.Briceni (15185)
- 1300 lei
Total (8803091200200)
1300 lei
2.Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Direcției educație ( dna Gulnara
Grigoriev)
3.Mersul îndeplinirii prezentei Decizii se pune în sarcina vicepreședintelui raionului pe
probleme sociale dlui Veaceslav Banari.
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