
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DECIZIE
Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din fondul pentru educația incluzivă

Consiliul raional Soroca întrunit în ședința extraordinară din data de 4 noiembrie 2021, 
în temeiul:
- art.32 din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014;
- art 43 alin. (2), art. 81 alinți) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, cu 
modificările ulterioare;
- Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale;
- anexa nr.3 la Hotărârea de Guvern nr.868/2014 privând finanțarea în bază de cost standard per elev 
a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de 
nivelul al doilea;

DECIDE

l.Se alocă mijloace financiare din fondul pentru educația incluzivă în sumă de 603,5 mii lei pentru 
remunerarea cadrelor didactice de sprijin din următoarele instituții de învățământ:
1.1 LP. Gimnaziul Schineni suma de 35,1 mii lei;
1.21.P. Gimnaziul "Dinastia Romanciuc", s. Vădeni suma de 32,8 mii lei;
1.31.P. Gimnaziul Vărăncău suma de 51,6 mii lei;
1.41.P. Gimnaziul Bulboci suma de 18,5 mii lei;
1.51.P. Gimnaziul "Nicolae Cornea ”, s. Zastânca suma de 36,1 mii lei;
1.61.P. Gimnaziul Voloave suma de 50,7 mii lei;
1.71.P. Gimnaziul "Valeriu Burduja”, s. Șeptelici suma de 30,4 mii lei;
1.8 LP. Gimnaziul ”Eva Gudumac”s. Tătărăuca Veche suma de 18,0 mii lei;
1.91.P. Gimnaziul Stoicani suma de 52,1 mii lei;
1.10 LP. Gimnaziul Cosăuți suma de 53,9 mii lei;
1.11 LP. Gimnaziul "Alexandru Lupașcu”, s. Volovița suma de 31,4 mii lei;
1.12 LP. Gimnaziul „D. Matcovschi”, or. Soroca suma de 73,0 mii lei;
1.131.P. Gimnaziul Holoșnița suma de 39,1 mii lei;
1.14 LP. LT Visoca suma de 24,7 mii lei;
1.15 LP. Gimnaziul ,_A. Porcescu", s .Căinării -Vechi suma de 56,1 mii lei.
2. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Registrul de Stat a Actelor 
Locale și totodată se comunică prin transmiterea copiilor^
- Președintele Raionului Soroca;
- Direcția învățământ;
- Direcția Finanțe.

Președinte al ședinței

Contrasemnat Stela ZABRIAN,
Secretar al Consiliului Raional Soroca

nr. 5/13
din 04 noiembrie 2021 
municipiul Soroca


