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DECIZIA 

Consiliului raional nr. 6/10 din 17 septembrie 2015 „Cu privire la modificarea deciziei 

Consiliului raional Ștefan Vodă nr.1/12 din 13 februarie 2014 „Cu privire la susținerea 

elevilor capabili de performanță din instituțiile preuniversitare și complementare ale 

raionului Ştefan Vodă” 

În scopul susținerii elevilor capabili de performanță; 

în temeiul art. 136, alin. (1) al Codului Educației nr. 152 din 17.07.201, Hotărârii Guvernului 

Republicii Moldova nr.347 din 23.03.2003 cu privire la aprobarea Programului „Copii capabili 

de performanță”; 

în baza art. 43, alin. (2) și art. 46 din Legea nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală, Consiliul raional Ștefan Vodă  

DECIDE: 

1. Se modifică anexa nr.2 la decizia Consiliului raional Ștefan Vodă nr.1/12 din 13 februarie 

2014 „Cu privire la susținerea elevilor capabili de performanță din instituțiile preuniversitare și 

complementare ale raionului Ştefan Vodă” prin excluderea „Nicolae Orlov, Eugenia Nistor, 

Diana Orlov” și includerea “Vasile Gherman, Maria Creciun, Svetlana Prutean”. 

2. După operarea modificărilor în anexa nr. 2 la decizia Consiliului raional Ștefan Vodă 

nr.1/12 din 13 februarie 2014 „Cu privire la susținerea elevilor capabili de performanță din 

instituțiile preuniversitare și complementare ale raionului Ştefan Vodă”, va avea următorul 

conținut, conform anexei. 

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Vasile Gherman, 

vicepreședintele raionului Ștefan Vodă. 

4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință: 

Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat; 

Direcției învățământ; 

Direcției finanțe; 

Prin publicare pe pagina web  

și în Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

Președintele ședinței 

Vladimir Baligari 

Secretarul Consiliului raional 

Ion Țurcan 

 
 Anexa 

 la  decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

 nr. 6/10 din 17 septembrie 2015 

  

  

 Componenţa nominală 

 a Consiliului raional de coordonare a procedurii de selectare a elevilor  

 capabili de performanţă din instituţiile preuniversitare şi complementare  

 ale raionului Ştefan Vodă 

  

 Vasile Gherman, vicepreşedintele raionului, preşedintele Consiliului; 

 Galina Iuraş, şef–adjunct, direcţia învăţământ, secretarul Consiliului. 

 Membrii: 

 Raisa Burduja, şef, direcţia învăţământ; 

 Valentina Uţa, şef direcţia cultură, tineret, sport şi turism; 

 Ina Caliman, şef, direcţia finanţe; 

 Grigore Vorfolomei, directorul şcolii sportive Ştefan Vodă; 



 Maria Creciun, consilier raional; 

 Svetlana Prutean, consilier raional; 

 Svetlana Guzgan, consilier raional; 

  
 


