
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

------------------------------------ 

 

În temeiul prevederilor art.19 lit. g) şi art.36 alin.(1) lit. a) din Legea 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.519), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Ministerul Finanţelor va aloca, din fondul de rezervă al Guvernului,  

452 938 lei Consiliului raional Taraclia pentru finalizarea lucrărilor de reparație 

a Complexul educațional Gimnaziul-grădiniță ,,D. Cantemir” din satul Aluatu, 

raionul Taraclia. 

 

2. Documentele necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind finalizarea 

lucrărilor menţionate în pct. 1 vor fi perfectate, în modul stabilit, de către 

beneficiar, Consiliul raional Taraclia. 

 

3. Ministerul Finanţelor va finanţa cheltuielile menționate în prezenta 

hotărîre pe măsura prezentării documentelor confirmative. 

 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 



NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” 
este elaborat în temeiul prevederilor art,19 lit. g) şi art.36 alin.(l) lit. b) din Legea 
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 şi pct.6 
din Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.862 din 18 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2015, nr.347-360, art.967).

Complexul educaţional Gimnaziul-grădiniţă ,,D. Cantemir” este unicul în 
raionul Taraclia cu predare în limba română şi are statut de şcoala mică care nu poate 
fi închisă,

în anul 2017, instituţia a fost inclusă în proiectul FISM ”Lucrări civile la 
complexul educaţional gimnaziu-grădiniţa din satul Aluatu raionul Taraclia”, cu 
valoarea totală de circa 3 milioane lei. Proiectul prevede următoarele lucrări: reparaţia 
acoperişului şi faţadei clădirii, schimbarea ferestrelor şi uşilor, reparaţia capitală a 
încăperilor din grădiniţă.

Precizăm că nu au fost planificate resurse financiare pentru reparaţie în blocul 
de studii unde vor învăţa elevii şi anume: pentru reparaţia coridoarelor şi reparaţia 
sistemului de electricitate (proiectul nu prevedea asemenea tip de lucrări). La 
moment, cu susţinerea părinţilor şi a unor voluntari, se fac reparaţii în sălile de clasă. 
Precizăm că, tipurile de reparaţii menţionate sunt strict necesare pentru ca elevii 
Complexului educaţional Gimnaziul-grădiniţă „D. Cantemir” din această localitate să 
poată începe procesul educaţional în noul an de studii 2018-2019.

Scopul proiectului dat este de a aloca, din fondul de rezervă al Guvernului, 
resursele financiare necesare pentru finisarea lucrărilor de reparaţie Gimnaziului- 
grădiniţă „D. Cantemir” din s. Aluatu, raionul Taraclia. Totodată, sunt necesare 
resurse pentru finalizarea lucrărilor la sistemul de electricitate (312 814 lei) şi la 
reparaţia coridoarelor (131 124 lei). Costurile au fost apreciate în sumă de 452 938 lei.

Ministru Monica BABUC
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