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                                        PROIECT 

  REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI 

 

DECIZIA nr. 5/____ 

din____________2021 

 

 

Cu privire la scutirea parțială de plată 

pentru întreținerea copiilor în instituțiile 

preșcolare din or. Căușeni 

 

Având în vedere: 

 Cererile depuse de către cet.Tudos Nataliacu nr. de înregistrare 02/1-25-561 

din 11.05.2021, cet.Zaharciuc Ludmilacu nr. de înregistrare 02/1-25-961 din 

21.05.2021, cet.Botnari Maximcu nr. de înregistrare 02/1-25-978 din 24.05.2021, 

cet.Ciobanu Mihailcu nr. de înregistrare 02/1-25-987 din 25.05.2021, 

cet.Buzulan Mariacu nr. de înregistrare 02/1-25-999 din 26.05.2021,cet.Donțu 

Svetlanacu nr. de înregistrare 02/1-25-1029 din 28.05.2021, cet.Bostan 

Svetlanacu nr. de înregistrare 02/1-25-1243 din 06.07.2021, cet. Vasilcovan 

Mariacu nr. de înregistrare 02/1-25-1280 din 14.07.2021, cet. Glazcov Estelacu 

nr. de înregistrare 02/1-25-1287 din 15.07.2021, cet. Leșan Snejanacu nr. de 

înregistrare 02/1-25-1296 din 16.07.2021,cet. Cîșlari Nataliacu nr. de înregistrare 

02/1-25-1299 din 16.07.2021 

 

pct. 5, lit. b) din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la 

protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile”, nr. 198 din 16.04.1993, 

în temeiul art. 14 (1),(2), lit. y), 19(3), (4), 20(5), (7)  din Legea privind 

administraţia publică locală nr. 436-XV I din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc 

Căuşeni, DECIDE: 

 

1. Se scuteşte în mărime de 50% de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de 

educaţie preşcolară nr.2 or.Căuşeni, cet. Tudos Natalia, domiciliatăîn or. Căuşeni 

str. Alexei Mateevici  nr.131, pentru copiii: 

- Tudos Amina născută la data de 11.05.2018, 

- Tudos Nikita născut la data de 03.05.2019; 

 

2. Se scuteşte în mărime de 50% de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de 

educaţie preşcolară nr.7 or.Căuşeni, cet. Zaharciuc Ludmila, domiciliatăîn or. 

Căuşeni str. Burebista  nr.36, pentru copilul: 

- Versteac Sava-Adrian născut la data de 17.12.2016; 



 

3. Se scuteşte în mărime de 50% de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de 

educaţie preşcolară nr.2 or.Căuşeni, cet. Botnari Maxim, domiciliatîn or. Căuşeni 

str. Frunza Nucului  nr.20, pentru copiii: 

- Botnari Adrian născut la data de 22.08.2017, 

- Botnari Melisa născută la data de 04.08.2019, 

- Botnari Alisa născută la data de 04.08.2019; 

 

4. Se scuteşte în mărime de 50% de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de 

educaţie preşcolară nr.6 or.Căuşeni, cet. Ciobanu Mihail, domiciliatîn or. Căuşeni 

str. Dragoș Vodă nr.14, pentru copiii: 

- Ciobanu Elena născută la data de 04.11.2017, 

- Ciobanu Vlad născut la data de 13.02.2019; 

 

5.Se scuteşte în mărime de 100% de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de 

educaţie preşcolară nr.2 or.Căuşeni, cet. Buzulan Maria, domiciliatăîn or. Căuşeni 

str. Dacia nr.42, pentru copiii: 

- Buzulan Artiom  născut la data de 23.04.2015, 

- Buzulan Pavel născut la data de 20.06.2016, 

- Buzulan Andrei născut la data de 04.06.2019; 

 

6.Se scuteşte în mărime de 50% de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de 

educaţie preşcolară nr.2 or.Căuşeni, cet. Donțu Svetlana, domiciliatăîn or. Căuşeni 

str. Unirii nr. 22, ap. 51 pentru copilul: 

- Donțu Arina născută la data de 29.04.2019; 

 

7.Se scuteşte în mărime de 50% de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de 

educaţie preşcolară nr.7 or.Căuşeni, cet. Bostan Svetlana, domiciliatîn or. Căuşeni 

str. Unirii 3B ap. 41, pentru copiii: 

- Bostan David născut la data de 21.06.2019, 

- Bostan Ivan născut la data de 21.06.2019; 

 

8. Se scuteşte în mărime de 50% de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de 

educaţie preşcolară nr.2 or.Căuşeni, cet. Vasilcovan Maria, domiciliatăîn or. 

Căuşeni str. Trei Fîntîni nr.31, pentru copilul: 

- Vasilcovan Samir născut la data de 16.05.2019; 

 

9.Se scuteşte în mărime de 50% de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de 

educaţie preşcolară nr.2 or.Căuşeni, cet. Glazcov Estela, domiciliatăîn or. Căuşeni 

str. Nikolai Nekrasov nr.22, pentru copiii: 

- Glazcov Anastasia născută la data de 23.04.2018, 

- Glazcov Sofia născută la data de 12.11.2019; 



10. Se scuteşte în mărime de 50% de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de 

educaţie preşcolară nr.4 or.Căuşeni, cet. Leșan Snejana, domiciliatăîn or. Căuşeni 

str. Constantin Stamati nr.6, pentru copiii: 

- Leșan Eliza născută la data de 02.07.2017, 

- Leșan Eugeniu născut la data de 20.05.2019; 

 

11.Se scuteşte în mărime de 50% de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de 

educaţie preşcolară nr.4 or.Căuşeni, cet. Cîșlari Natalia, domiciliatăîn or. Căuşeni 

str. Dimitrie Cantemir nr.2, ap. 21 pentru copilul: 

- CîșlariEmma născută la data de 02.02.2018; 

 

12. Diferența plăților scutite pentru întreținerea copiilor în instituțiile preșcolare vor 

fi suportate din contul bugetului or. Căușeni pentru anul bugetar 2021. 

 

13.Executării prezentei Decizii se pune în sarcina Contabilului-șef Olesea 

Procopenco. 

 

14. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Primarului Anatolie 

Donțu. 

 

15.Prezenta Decizie se comunică:  

  - persoanelor interesate; 

  - Compartimentului contabilitatea Primăriei or. Căuşeni; 

- Şefilor instituţiilor de educaţie preşcolară a or. Căuşeni; 

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova. 

 

PREŞEDINTELE 

           ŞEDINŢEI                                                                                         

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC             

                                                                           Ala Cucoş-Chiseliţa  

 

 

Primar                                                                                         Anatolie Donțu 

 

Contabil-șef                                                                                OleseaProcopenco 

Secretarul Consiliului orășenesc                 Ala Cucoş-Chiseliţa  

Avizat:Focșa A. 

 

 



N O T Ă   I N FO R M A T I V Ă 

la proiectul de decizie 

,,Cu privire la scutirea de plată 

pentru frecventarea instituției preșcolare,, 

 

1.Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Primăria or. Căușeni, contabil-șef al primăriei or. Căușeni 

2. Condiţiilece au impus elaborarea proiectului de act normative şi finalităţile 

urmărite 

 

Cererile depuse de către cet.Tudos Nataliacu nr. de înregistrare 02/1-25-561 din 

11.05.2021, cet.Zaharciuc Ludmilacu nr. de înregistrare 02/1-25-961 din 

21.05.2021, cet.Botnari Maximcu nr. de înregistrare 02/1-25-978 din 24.05.2021, 

cet.Ciobanu Mihailcu nr. de înregistrare 02/1-25-987 din 25.05.2021, cet.Buzulan 

Mariacu nr. de înregistrare 02/1-25-999 din 26.05.2021,cet.Donțu Svetlanacu nr. 

de înregistrare 02/1-25-1029 din 28.05.2021, cet.Bostan Svetlanacu nr. de 

înregistrare 02/1-25-1243 din 06.07.2021, cet. Vasilcovan Mariacu nr. de 

înregistrare 02/1-25-1280 din 14.07.2021, cet. Glazcov Estelacu nr. de înregistrare 

02/1-25-1287 din 15.07.2021, cet. Leșan Snejanacu nr. de înregistrare 02/1-25-

1296 din 16.07.2021, cet. Cîșlari Natalia cu nr. de înregistrare 02/1-25-1299 din 

16.07.2021prin care solicită scutire la plata lunară pentru întreţinere în instituţie de 

educaţie preşcolară a or. Căuşeni. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În conformitate cu pct. 5, lit. b) din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu 

privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente-vulnerabile”, nr. 198 din 

16.04.1993, 

în temeiul art. 14 (1),(2), lit. y), 19(3), (4), 20(5),  din Legea privind administraţia 

publică locală nr. 436-XV I din 28.12.2006 

4. Constatările expertizei anticorupție 

Prevederile proiectului nu sunt în detrimentul interesului public și nu afectează 

drepturile fundamentale ale omului 

 

 

 

Primar                                                                                         Anatolie Donțu 

 

Contabil-șef                                                                                OleseaProcopenco 


