
CONSILIUL RAIONAL LEOVA

REPUBLICA MOLDOVA PECnyEJIMKA MOJIflOBA

PAHOHHLIH COBET JIEOBA

PROIECT
DECIZIA nr. 7.2

din 14.10.2021 or. Leova

„ Cu privire ia activitatea Şcolii de Arte pentru copii „Petru şi Ion Teodorovici”, 
identificarea şi promovarea tinerilor talente”

în v'conformitate cu art. 43 alin. (2) al Legii nr.436 din 28.12.2006 „privind 
administraţia publică locală”, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei 
Publice Şcoala de Arte pentru copii „Petru şi Ion Teodorovici” aprobat de către DCTTS 
Leova din 11.08.2020, deciziei nr. 5.22 „ Cu privire la aprobarea Programului de activitate 
al Consiliului Raional pentru anul 2021”, Consiliul Raional Leova,

1. Se ia act de raportul cu privire la activitatea Şcolii de Arte „Petru şi Ion 
Teodorovici”, identificarea şi promovarea tinerilor talente.

2. Se pune în sarcina Direcţia Cultură. Turism, Tineret şi Sport în comun cu 
conducerea Şcolii de Arte pentru copii „Petru şi Ion Teodorovici”:

- identificarea tinerilor talente prin organizarea uşilor deschise, Maşter -Class, 
orientare profesională, schimb de experienţă.
- implicarea în activităţi culturale de nivel raional, republican, regional, 
internaţional, pentru implicarea şi promovarea tinerilor talente, cât şi a colectivelor 
artistice ale instituţiei.
- îmbunătăţirea condiţiilor de activitate;
- antrenarea elevilor talentaţi în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului dlui 
Nicolae Priţcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Contrasemnează
Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ

DECIDE:

Avizat,specialii 
Ceoric Roxana



NOTĂ INFORMATIVĂ

La proiectul de decizie nr.7.2 din 14.10.2021

„ Cu privire la activitatea Şcolii de Arte pentru copii „Petru şi Ion 
Teodorovici”, identificarea şi promovarea tinerilor talente”

1. Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea 
proiectului. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile 
urmărite prin implimentarea noilor reglementări

Autorul proiectului de decizie este DCTTS a Consiliului raional Leova.

în temeiul art.43 alin.(2) al Legii nr.436 d in28.12.2006 „privind administraţia 
publică locală”, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Instituţiei Publice 
Şcoala de Arte pentru copii „Petru şi Ion Teodorovici” aprobat de către DCTTS 
Leova din 11.08.2020, în baza Hotărîrii nr. 8.8 al Colegiului Ministerului Educaţiei 
din 16.12.2010, din subordinea Consiliul Raional Leova,
2. Principalele prevederi ale proiectului

Prezentul proiect de decizie, este raportat de către Direcţia Cultură, Turism, 
Tineret şi Sport a Consiliului raional Leova şi prevede activitatea Şcolii de Arte 
„Petru şi Ion Teodorovici” , identificarea şi prom ovarea tinerilor talente 
Se pune în sarcina Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport în comun cu conducerea 
Şcolii de Arte pentru copii „Petru şi Ion Teodorovici” :
- identificarea tinerilor talente prin organizarea uşilor deschise, M aşter-C lass, 
orientare profesională.
- implicarea în activităţi culturale de nivel raţional, republican, regional, 
internaţional, pentru implicarea şi prom ovarea tinerilor talente, cât şi a colectivelor 
artistice ale instituţiei.
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- îm bunătăţirea condiţiilor de activitate;
-  antrenarea elevilor talentaţi în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut.
3. Fundamentarea economico-financiară

Implimentarea prezentului proiect de decizie nu presupune cheltuieli financiare 
suplimentare din bugetul raional.

4. Modul de încorporare a acţiunii în cadrul normativ în vigoare

Proiectul de decizie necesită aprobarea de către Consiliul raional Leova.
5. Avizarea şi consolidarea publică a proiectului

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa deciziei a 
fost plasat pe pagina web a Consiliului raional.

Şef DCTTS Leova Tatiana SAMOILENCO


