
REPUBLICA MOLDOVA
CONSI I,I I,JI, RAIONA I, S1'EI"AN VODA

DEClZlli nr.5/4
din 05 august 2021

Cu privire la modificarea pct.l din decizia
Consiliului raional nr. ll I din l7 septembrie2020
"Cu privire la acordul Consiliului raional gtefan Vodi
de a primi unele bunuri din proprietatea publicl a statului"

Aferent demersului Direcfiei Generale Educatie nr.0l-3l126g
MECC nr.03/l -0914198 din 07,08.2020;

in baza aft.43 alin.(2). si art.46 din Legea nr.436-XVI din
administratia publica locala. Consiliul raional Stej.an Voda DECIDE:

din 24.06.2021 qi Circularei

28 decembrie 2006 privind

l. Decizia nr-4lll din 17.0c),2020 "(lLr privirc la acorclLrl ConsiliulLri raielal Stefan VodA de a

primi unele bunuri din proprietatea publica a statului" se cornpleteaza cu pct.l.l cu urmetorul
cuprins: "Se acceptd transmiterea cLl titlul gratuit a bunurilor proprietate public6 a statului a
materialelor de predare, invdlare qi echipament specializat pentru elevii cu cerinfe educafionale
speciale;i/sau dizabilitati din gestiunea MECC in proprietatea publica a Consiliului raional $tefan
Voddin gestiunea IPLT "Stelan Voda". or.$tetan Vocla. lP gipnaziul "Mihai E,minescu", s,Antonesti.
Ei tP gimnaziul "Anatol Sirghi". s,'[alrnaza. in scopul dotarii Centrelor de Resurse pentru Educatia
lncl uziva. confbrm anexei".

2. Se deleaga  qef al Direcliei Generale Educalie $tefan Vodf,, si asigure
realizarca modificlrilor operate. conform prevederilor legislatiei in vigoare.

3. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie  vicepreqedinte al
raionului Stefan Vodd.

4. Prezetrta decizie sc inclLtclc in RegistrLrl cjc stat al actelor locale (actelocale.gov.md).
se public[ pe pagina r.r'eb a ConsiliLrlLri raional Stelan Voda;i sc acluce la cunostinta:
-MinisterLrlui Eciucatiei. CultLrrii si Ccrcetarii:
-Directiei Generale Educatie $tefan Voda:
-Tnstituliilor de ?n vdtdm int nom inalizare.

Pregedintele gedinfei

Contrasemneazd;
Secretarul Consiliului ra



Anexd
la deci:ia Consiliului
,ltefan Vodd nr.5l.
din 05 augusl

Lista institufiilor de inva{amflnt
pentru dotarea Centrelor de Resurse pentru Educa{ia Incluzivi

lP LT "$tefan Vod6" or.$tefan Voda;

IP gim. "Mihai Eminescu" s.Antonegti;

IP gim. "Anatolie Sirghi" s.Talmaza.
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