
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DECIZIE

Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din componenta raionald

instituliile educalionale

n temeiul :

soroca intrunit in gedinta ordinari din data de 22 aprilie 2021;

art.26 din Legea w.397/2003 privind finanfele publice locale;
anexa nt-Zla Hotiirdrea Gyvernului Republicii Moldova nr.868/2014 privind finanfarea inbazd" de

standard per elev a instituliilor de invdflmdnt primar gi secundar general din r;ubordinea
it6tilor publice locale de nivelul al doilea;

afi. 43 aln. (2), art. 8l alin (l) din Legea nr.436/2006 privind administralia publicd locarld,

DECIDE:

aloc[ mijloace financiare din componenta raionald in sumd de 4626,1mii lei unmltoarel.r
lfii de invitimdnt:

17IP Gimn. Varincdu surna de 1231,8 mii leipentru reparafia acoperiqului blocul',B";
.18 IP Gimn. Vasilcdu suma de 52,3 mli lei pentru elaborarea documentatiei de proiect privind

19 IP Gimnaziul 'N. Cornea" ZastAnca suma de 34,5 mii lei pentru procurarea unui cazan gi unele
muri pentru instalare;

,5 IP Gimnaziul'D. Matcovschi" suma de 119,6 mii lei pentru reparalia qigi modernizarea refelelor

.6 IP Gimnaziul Coslufi suma de 23,0 mii lei, pentru procurarea unei pompei la cazangerie;

.7 IP Gimnaziul Cremenciiug suma de 214,0 mii lei , pentru schimbarea tAmpldriei;
'8 IP Gimnaziul Ddrcluli rsuma de l52,2mii lei pentru procurarea gi instalarea cazanului gi a
nui cog de fum;
'9 IP Gimnaziul Nimereucia suma de 259,6 mii lei pentru lucriri de reparafie a 2 blocuri sanitare;
7,0 mii lei pentru elaborarea documentafiei de proiect la releaua de apa qi canaluare;
'10IP Gimnaziul Rublenifa suma de 222,8 mii lei pentru reparafia si^stemului de incdlzire in blocul
" qi alimentarea cu apd potabild a cazangeiei nr.l gi nr.3;

.l I lP Gimnaziul Rudi surna de 23,6 mii lei , pentru procurarea unei pomp e la cazangeie;

.l2 lP Gimn. Schineni sunna de 33,2 mri lei pentu procurirea unui cazani

.13 IP Gimn. Slobozia Cremene suma de 82,4 mii lei inclusiv: 24,0 miiiei pentru procurarea unei
proier:t privinclEi reparafia condur:tei; 58,4 mii lei pentru elaborarea documentaliei de

acoperigului;

.l IP LT'?etru Rareq" suma de 237,0 mii lei, pentru construcfia gardului;

.2 IP LT "c. stere" suma de 2s0.0 mii rei, pentru contribufii la priiect;
3 If LT'?. Puqkin" suma de 175,0 mii lei, pentru procurarea unui cazan;

.4 IP LT Visoca suma de .14,0 mii lei, pentru procurarea pi instalarea unui cazan;

'14IP Gimn- 'V- Burduja" suma de 298,0 mii lei, inclusiv: 195,0 mii lei pentru lucrdri de reparafie:
silii de sport; 103,0 mii le'iipentru lucr5ri de reparafie in sufragerie;
.15 IP Gimn. $olcani suma de 54,0 mii lei pentru repara{ia relelei eiectrice;
'16 IP Gimn."Eva Gudumac" suma de 145,0 mii lei pentru renovarea blocului sanitar;



I

l'20 $coala primarr Iarova suna de 477,1mii lei pentru creanea condiliilor pentru amplbsareagupei de grddinitd in gcoali;

?' s"- 4ote Direcliei invryemant suma de 480,0 mii lei pentru achizifionarea televizoarelor cufunctie SmartTV.

prin publicarea in Registnrl de Stat a Actelor
iilor:

- Direcliei Finanfe.

al gedinfei Tinase Iurie

Zabrian Stel4
al Consiliului Raional Soroca

22 aprtlie2D2l
icipiul Soroca
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