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DECIZIT_____---

Despre aprobarea Regulamentului
privind modul de formare gi utilizare

veniturilor colectate in institu{iile
de invdldmdnt finan{ate din bugetul municipal Chigindu

a

Avdnd in vedere nota informativd a Directiei generale educalie, tineret gi sport nr.
0l-171916 din 02.04.2019 privind modul de formare gi utilizare a veniturilor
colectate de cdtre instituliile de invdtdmdnt finanlate din bugetul municipal
Chigindu, in scopul reglementdrii modului de formare gi utilizare a veniturilor
colectate, in temeiul art.43 din Legea nr.181 din25.07.20t4 finanlelor publice si
responsabilitAfli bugetar-fiscale, aft.6 aIin.(l) din Legea m. 397 din 16.10.2003
,,Privind finantele publice locale", art. I43 din Codul educatiei al Republicii
Moldova nr.l52 din 17.07.2014, ordinului ministrului finanielor al Republicii
Moldova nr. 209 din 24.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Setului metodologic
privind elaborarea, aprobarea gi modificarea bugetului", dft.6 din Legea nr.136 din
17.06.2016,,Privind statutul municipiului Chigindu- art.I4 (2) lit. (n), art.19 (a) din
Legea nr. 43 6 -XVI din 28 .12.200 6,,Privind administratia publicd local6", C onsiliul
municipal Chigindu DECIDE:

1. Se aprobd Regulamentul privind modul de formare qi utilizare a veniturilor
colectate in instituliile de inv6ldm6nt preqcolar, primar, secundar general gi
extragcolar finanlate din bugetul municipal Chigindu provenite de la prestarea
serviciilor contra platd, de la plata pentru darea in localirure a bunurilor

patrimoniului public, precum

gi din veniturile

provenite

din

colaborarea

internationald, donalii voluntare, gi.din alte mijloace financiare, intrate legal in
posesia instituliilor (anexele nr.1, nr. 2, nr.3 gi nr.4).
2. Direclia generald educalie, tineret gi sport (dna Rodica Gufu) va monitoriza
formarea bugetului pe venituri colectate de la prestarea serviciilor contra platd,
pentru locafiunea bunurilor patrimoniului public, donalii voluntare. gi din alte
mijloace financiare conform legislaliei in vigoare.
3. Se abrogd decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 416 din 13.05.2014 ,,Cl
privire la aprobarea Regulamentului privind modul de formare gi utilizare a
veniturilor colectate in instituliile de invdt[mdnt finanfate din bugetul municipiului
Chiqinbu".
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