
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

PECnyEJIHKA MOJI/ţOBA

PAHOHHBIH COBET 
JIEOBA

Proiect

DECIZIA nr. 7.12

Din 14.10.2021 or. Leova

„Cuprivire la examinarea demersului 
unui grup de părinţi din s. Beştemac ”

în conformitate cu art. 43 alin.(2) al Legii nr.436/2006 privind administraţia 
publică locală, Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018, 
demersul înaintat de către un grup de părinţi din s. Beştemac privind soluţionarea 
problemei referitor la transportarea elevilor claselor gimnaziale la Gimnaziul Cazangic, 
Consiliul raional Leova,

1. Se ia act de demersul înaintat de către un grup de părinţi din s. Beştemac 
privind soluţionarea problemei referitor la transportarea elevilor claselor 
gimnaziale la gimnaziul Cazangic.

2 .  ____________________________________________________________________

3. Prezenta decizie se comunică:

Direcţiei Învătămînt
5 5

Grupului de părinţi solicitanţi.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui 
raionului, dlui Nicolae Priţcan.

Preşedinte al şedinţei
Consiliului raional _______

Contrasemnează
Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ

DECIDE:
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Către Consiliul Raional Leova 

Copie: Direcţia învăţământ Leova 

De la un grup; ele cetăţeni din s. B’eştemac

: a . 1 ■" j . *

D E M E R S

:! :i§

si *

ştemac ai căror copii învăţă m 

gimnaziul Cazangiu, solicităm respectuos acordarea unui mijloc de transport pentru 

deplasarea copiilor. Reamintim că problema deplasării elevilor din Beştemac spre 

gimnaziu] Cazangic persistă din anul de învăţămînt 2019-2020, astfel încălcîndu- 

li- se dreptul la educaţie.
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Enichescu Valentin 

Rusu Eugenia 

Papiş Olesea 

Rotaru Andrei 

Salagor Ion 

Chiciuc Andrei
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Elena
Прямоугольник



REPUBLICA MOLDOVA PECLiyEJIHKA MOJI/ţOBA

CONSILIUL RAIONAL
LEOVA

D E C I Z I E  nr. 5.2
din 06.12.20 î 8 or. Leova

“Cu privire la aprobarea districtelor 
şcolare a şcolilor de circumscripţie din raion”

în temeiul art. 43 alin. (1) lit. (r) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind 
Administraţia Publică Locală, art. 21, art. 141 lit. (k) al Codului Educaţiei, 
Regulamentului -T ip  de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ 
primar şi secundar, ciclul I şi II, pct.10, ordinul M inisterului Educaţiei, nr.235 din 
25.03.2016, pct. 3, subp. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 
„Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar 
şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea” şi în 
scopul asigurării accesului la educaţie tuturor copiilor din raion, Consiliul Raional Leova,

D E C I D E :

1. Se aprobă districtele şcolare a şcolilor de circumscripţie din raionul Leova, 
începând cu 01.09.2019, după cum urmează:

- L.T. „Constantin Spătaru”, or. Leova -  or. Iargara (comunitatea şcolară 
ce preferă studierea în limba rusă).

- L.T. „L. Blaga”, or. Iargara -  localităţile arondate: s. Hîrtop, s. Băiuş, s. 
Cociulica-Nouă, (elevii claselor gimnaziale) s. Meşeni.

- Gimnaziul Filipeni -  localitate arondată s. Romanovca.
- Gimnaziul Cazangic -  localităţi arondate: s. Selişte, s. Frumuşica, s. 

Troian.
- Gimnaziul Sărăţica-Nouă -  localităţile arondate: s. Cîmpul Drept, s. 

Sărăţica-Veche, s. Tomaiul Nou (comunitatea şcolară ce preferă 
studierea în limba română), s. Beştemac (elevii claselor gimnaziale), s. 
Piteşti (elevii claselor gimnaziale).

- Gimnaziul Sărăteni -  localităţile arondate: s. Victoria, s. Cîzlar 
(comunitatea şcolară ce preferă studierea în limba română), s. 
Cneazevca (comunitatea şcolară ce preferă studierea în limba română), 
s. Vozneseni (comunitatea şcolară ce preferă studierea în limba
română).

- Gimnaziul Cneazevca -  localităţile arondate: s. Cîzlar, s. Tomaiul-Nou.
- Gimnaziul Tochile-Răducani -  localitate arondată: s. Sărata-Rezeşi 

(elevii claselor gimnaziale).

PAMOHHblH COBET 
JIEQBA



- Gimnaziul Ceadîr -  localităţi arondate: s. Colibabovca (comunitatea 
şcolară ce preferă studierea în limba română).

- Gimnaziul Sărata-Nouă -  localitate arondată s. Bulgărica.
- Gimnaziul Hănăsenii-Noi -  localitatea arondată -  s. Vîlcele.

, 2. Direcţia învăţământ (domnul A. Gospodinov):
- va monitoriza procesul de înmatriculare în instituţiile preuniversitare din 

cadrul şcoli de circumscripţie, conform prevederilor punctului 1 din 
prezenta decizie.

3. Controlul executării prezentei decizii 
5 Leova, dl Ion Gudumac.

pune în sarcina preşedintelui raionului

Rodica Hasan 

Elena Copoţ

Preşedintele şedinţei 
Consiliului Raional

Secretarul Consiliul

Elena
Прямоугольник


