
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DECIZIE
Cu privire la deschiderea, cu titlu de excepție, a câte o clasă a X-a
în IP LT ”A. Pușkin” și IP LT Visoca

Consiliul Raional Soroca întrunit în ședința ordinară pe data de 12 august 2021;
în temeiul:
- art. 21 al. 1), art. 141 al. 1) lit. j) al Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014;
- art. 43 al. 1) lit. r), din Legea privind administrația publică locală nr.436/2006, cu modificările 
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldovanr. 868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per 
elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de 
nivelul al doilea;
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 484/2011 cu privire la Planul Național de acțiuni pentru 
implementarea reformei structurale în educație;
- pct.l din Ordinul MECC nr.700/2021 „Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea
2021”;
- pct. 1 din Ordinul Ministerului Educației nr.624/2017 „Cu privire la aprobarea modificărilor și 
completărilor în anexa ordinului nr.454 din 7 iunie 2017”,
- pct. 14 din Metodologia de admitere în învățământul liceal, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației 
nr.454/2017,cu modificările ulterioare, în scopul asigurării accesului elevilor la studii liceale :

DECIDE:

1. Se acceptă propunerea Direcției învățământ privind deschiderea, cu titlu de excepție, a câte o clasă a 
X-a în IP LT ”A. Pușkin” și IP LT Visoca, începând cu 01.09.2021.

2. Cheltuielile în legătură cu deschiderea claselor a X-a vor fi suportate din mijloacele financiare ale 
componentei raionale pe domeniul educației.

3. Se solicită Ministerului Educației, Culturii și Cercetării exprimarea acordului cu referire la 
deschiderea cu titlu de excepție, a câte o clasă a X-a;

4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Registrul de Stat al Actelor Locale 
și totodată se comunică prin transmiterea copiilor:

- Președintelui Raionului Soroca;
- Direcției învățământ;
- Direcției Finanțe;
- Conducerii Liceelor Teoretice "^PpSleip^și-^/isoca. «

Președinte al ședinței

Contrasemnat

Luca Nichifor

Zabrian Stela,
Secretar al Consiliului Raional Soroca
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