
 

CONSILIUL  MUNICIPAL ORHEI                                                                  PROIECT 

 

 

DECIZIE 

 

Nr.___________ 

                                                                       Din __________ 

 

Cu privire la  aprobarea contingentului 

și programul de lucru a instituţiilor preşcolare  

pentru elaborarea bugetului pe anul 2023 

 

        În temeiul art. 14 al.(3), art.40 al.(2)  lit. a) al Legii  privind administraţia publică locală nr. 

436- XVI din 28.12.2006, Legea nr. 239 din  13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, art.10, 118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018, 

art.20 al Legii privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003, art. 18 al.(2)  lit. b),  art. 21,  

art. 142 al Codului Educației nr. 152 din  17 iulie 2014, în scopul elaborării proiectului de buget 

pentru prognozarea cheltuielilor destinate instituţiilor preşcolare, în baza informațiilor prezentate de 

instituţiile preşcolare privind numărul instituționalizați de copii, 

                               CONSILIUL  MUNICIPAL ORHEI  DECIDE: 

 

1.Se aprobă pentru anul bugetar 2023 funcţionarea a 7 (şapte) instituţii preşcolare cu 67 

grupe, cu un contingent de 1635 copii, (conform anexei). 

 

2.Se aprobă în instituţiile preşcolare program de lucru cu o durată de 10,5 ore cu începere 

de la 7.30 până la 18.00,  5 zile pe săptămână. 

 

3.Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei va ţine cont de contingentul 

instituţiilor preşcolare aprobat prin prezenta decizie la elaborarea bugetului  pentru anul 2023.  

 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor 

locale și poate fi atacată în Judecătoria Orhei (adresa: mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 135) în 

termen de 30 zile de la data comunicării în conformitate cu prevederile legale ale Codului 

Administrativ. 

 

 5.Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei 

pentru  problemele economie, buget şi finanţe. 

 

Primar municipiul Orhei                                                                      Pavel VEREJANU 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Cristina COJOCARI 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Valerian CRISTEA 

Contabil șef interimar                                                                            Daniela CAZAC 

Secretar al Consiliului Municipal                                                          Grigore MÎRA   

Autor: Specialist principal                                                                                          Olga ZGUREANU 

 (planificare cheltuieli)                                                                          email.olga.zgureanu@orhei.md 

Specialist principal                                                                            Alina  TRUSOVSCAIA 

mailto:email.olga.zgureanu@orhei.md


 

 

     
Anexa  

     

                                                                                                               

La decizia Consiliului municipal Orhei  

     

                                                                                                                                 

Nr.                    din                                                      2022 

 

 

 

 

 

           

           

 

C o n t i n g e n t u l 
      

  

Instituţiilor preşcolare pentru anul 

2023 

 
        N

m 

d/o 

Instituţia total 

grupe 

Numărul de grupe Numărul de copii 

Inclusiv pe vârste de la 

5-7 ani 

grupe 

pregăti

toare 

total Inclusiv pe vârste de la 5-

7 ani în 

grupe 

pregăti 

toare 

Până 

la    3   

ani 

De 

la      

3 - 

5  

ani 

De 

la       

5 - 

7   

ani 

copii Până 

la    3   

ani 

De la      

3 - 5  

ani 

De 

la       

5 - 7   

ani 

1 Grădinița  nr. 1 5 1 2 2 2 105 17 41 47 47 

2 Grădinița  nr. 2 10 2 4 4 2 250 40 102 108 53 

3 Grădinița  nr. 4 14 2 6 6 4 370 40 166 164 108 

4 Grădinița  nr. 5 5 1 2 2 1 149 28 58 63 33 

5 Grădinița  nr. 6 6 1 2 3 1 150 28 52 70 22 

6 Grădinița  nr. 8 14 2 5 7 3 339 42 128 169 72 

7 Grădinița  nr. 12 13 3 4 6 3 272 51 90 131 75 

                        

  Total 67 12 25 30 16 1635 246 637 752 410 

            

 

Ex. O. Zgureanu 

          

 

076700407 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia consiliului Municipal 

Cu privire la  aprobarea contingentului instituţiilor preşcolare   

pentru elaborarea bugetului pe anul 2023 

 

nr.              din                                             2022 

            

 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Specialist principal  pentru planificare    Olga ZGUREANU,  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Scopul elaborării proiectului de buget este prognozarea cheltuielilor destinate instituţiilor 

preşcolare, conform legislației în vigoare.   

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene Nu este cazul 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi Prim prezentul 

proiect de decizie se propune: aprobarea contingentului instituţiilor preşcolare. După analiza 

situației în fiecare grădiniță, cu aducerea în concordanță a regimului de lucru cu situația și 

numărul copiilor în grupe, în comparație cu frecvența medie a copiilor, care va ajuta în 

organizarea  procesului de elaborare a proiectului de buget al Primăriei municipiului Orhei  

pentru anul 2023. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

     Implementarea prezentului proiect va permite  organizarea  procesului de elaborare a 

proiectului de buget al Primăriei municipiului Orhei  pentru anul 2023, luându-se  în consideraţie 

numărul instituționalizaţi de copii, înregistraţi în fiecare teritoriu, numărul de grupe şi numărul de 

copii inclusiv pe vârste, prezentate de instituţiile preşcolare.  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  Proiectul deciziei cu privire 

la  aprobarea contingentului instituţiilor preşcolare pentru elaborarea bugetului pe anul 2023 se  

încorporează în sistemul actelor normative și nu presupune  modificarea/abrogarea altor decizii. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului În baza celor expuse, proiectul deciziei “Cu  

privire la aprobarea contingentului instituţiilor preşcolare pentru elaborarea bugetului pe anul 

2023” a fost avizat de Primarul municipiului, Viceprimarii municipiului, Secretarul Consiliului 

Municipal, Contabilul șef interimar, Specialiști principali din cadrul Primăriei. În scopul 

respectării prevederilor Legii nr. 239 din  13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, 

proiectul deciziei este publicat pentru consultare publică pe pagina WEB a Primăriei  

8. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice În temeiul art.37 din  Legea nr.100 din  22.12.2017 cu 

privire la actele normative, proiectul de decizie  a fost expus expertizei juridice de către 

specialistul principal (jurist) din cadrul primăriei municipiului. Structura și conținutul actului 

corespunde normelor de tehnică legislativă. Reieșind din cele expuse, proiectul de decizie se 

propune spre avizare comisiilor consultative de specialitate și aprobate în cadrul ședinței 

Consiliului Municipal. 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul 
 

 
 

Ex.autor:   

Specialist principal pentru planificare                                                  Olga ZGUREANU 


