
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 

din 28 iulie 2017                                                                        nr.6/33(20/33)-XXV 

  

Cu privire la interzicerea colectării ilicite de 

bani în instituțiile de învăţămînt din subordine. 

 

 În temeiul art.12 din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 

descentralizarea administrativă”, art.14 alin.2 lit.n) şi lit.x) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 

28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, intru implementarea prevederilor Codului 

Educației al R.Moldova (nr.152 din 17.07.2014), Codului de etica a cadrului didactic (Ordinul 

ministrului educației nr.861 din 07.09.2008), Legii R.Moldova nr.90 din 25.04.2008 „Cu privire 

la prevenirea și combaterea corupției” și în scopul respectării prevederilor actelor legislative și 

normative cu privire la interzicerea acumulărilor ilicite de bani în instituțiile de învațămînt din 

subordine,  luînd în consideraţie avizul comisiilor de specialitate, Consiliul municipal Cahul,  

 

D E C I D E : 

 

1. Se interzice colectările ilicite de bani sub orice pretext (presupuse taxe de înmatriculare 

în instituțiile cu finanțare de la buget, servicii educaționale suplimentare la programele de studii, 

efectuarea lucrărilor de reparații, amenajarea și dotarea instituțiilor de învațamînt preşcolar şi 

extraşcolar, organizarea diferitor activităţi extrașcolare sau acceptarea altor beneficii din partea 

copiilor, elevilor sau părinții acestora. 

2. Se interzice activitatea Asociațiilor de părinți/Comitetelor de sprijin nelegiferate, 

instituirea fondurilor grupelor, claselor în cadrul instituțiilor de învățamînt preşcolar şi 

extraşcolar. 

3. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează viceprimarul municipiului 

Cahul, dna Romaniuc Tatiana, specialistul Primăriei municipiului Cahul în domeniul economic, 

dna Culeva Natalia, care vor aduce la cunoștința conducătorilor instituțiilor de învățămînt 

preşcolar şi extraşcolar contra semnătura, vor monitoriza și vor insista asupra respectării 

prevederilor actelor legislative și normative cu privire la interzicerea acumulărilor ilicite de bani 

în instituțiile de învațămînt din subordine. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama primarului municipiului 

Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal 

Cahul (preşedinţi – dna Fulea Tatiana, dl Renţa Sergiu şi dna Rîbacova Maria). 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului municipal Cahul        Sergiu RENŢA 

  

Contrasemnează: 

Secretarul-interimar  

al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO



