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REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 

 

DECIZIE nr. 5/4 

din 05 august 2021 

 

Cu privire la modificarea pct.1 din decizia 

Consiliului raional nr.4/11 din 17 septembrie 2020 

”Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă 

de a primi unele bunuri din proprietatea publică a statului” 

 

Aferent demersului Direcției Generale Educație  nr.01-31/268 din 24.06.2021 și Circularei 

MECC nr.03/1-09/4198 din 07.08.2020;  

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

administrația publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă  

 

DECIDE: 

 

1. Decizia nr.4/11 din 17.09.2020 ”Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a 

primi unele bunuri din proprietatea publică a statului” se completează cu   pct.1.1 cu următorul 

cuprins: ”Se acceptă transmiterea cu titlul gratuit a bunurilor proprietate publică a statului a 

materialelor de predare, învățare și echipament specializat pentru elevii cu cerințe educaționale 

speciale și/sau dizabilități din gestiunea MECC în proprietatea publică a Consiliului raional Ștefan 

Vodă în gestiunea IPLT ”Ștefan Vodă”, or.Ștefan Vodă, IP gimnaziul ”Mihai Eminescu”, s.Antonești, 

și IP gimnaziul ”Anatol Sîrghi”, s.Talmaza, în scopul dotării Centrelor de Resurse pentru Educația 

Incluzivă, conform anexei”. 

2. Se deleagă dna Raisa Burduja, șef al Direcliei Generale Educație Ștefan Vodă, să asigure 

realizarea modificărilor operate, conform prevederilor legislației în vigoare. 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vladimir Baligari, vicepreședinte al 

raionului Ștefan Vodă. 

4.  Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), 

se publică pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă și se aduce la cunoștință: 

-Ministerului Educației Culturii și Cercetării; 

-Direcției Generale Educație Ștefan Vodă; 

-Instituțiilor de învățământ nominalizate. 

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _______________                            

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului raional                                                              Ion Ţurcan 
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Anexă  

la decizia Consiliului raional 

Ștefan Vodă nr.5/4 

 din 05 august 2021 

 

 

 

 

Lista instituțiilor de învățământ 

pentru dotarea Centrelor de Resurse  pentru Educația Incluzivă 

1.  IP LT ”Ștefan Vodă”   or.Ștefan Vodă; 

2.  IP gim. ”Mihai Eminescu”  s.Antonești; 

3.  IP gim. ”Anatolie Sîrghi” s.Talmaza. 


