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REPUBLICA MOLDOVA

coNsrl,rul-, MIINTCTPAL CHr$INAU

din a/, itQ,z lfldn

Cu privire la inilierea procedurii de inlocuire
a pavilioanelor moral invechite de pe

teritoriul grddinilelor din municipiul Chigindu

Avdnd in vedere nota informativ6 a fracliunii PSRM din cadrul Consiliului
municipal, in conformitate cu punctele 33-37 din Regulamentul sanitar pentru
instituliile de educalie timpurie, aprobat prin Hotdrarea de Guvern nt. 121112016,
Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat
prin Hotirdrea de Guvern nr. 500/1998, art. 141 alin. (1) lit. e) din Codul educafiei al
Republicii Moldova, art. 14 ahn. (I), (2) literele b) qi c), art. 19 $i art. 75 dnLegea
ttr. 43612006 ,,Privind administra\iapublici \ocaLil', art. 6 alin. (2),3) literele b) Ei c)
din Legea nr. 13612016 ,,Privind statutul municipiului Chigin6u", Consiliul municipal
Chiginiu DECIDE:

1. Se constatd cd, marea parte de pavilioane pentru copii de pe teritoriul grddinilelor
din municipiul Chiqin[u sunt moral invechite, in stare deplorabile, prezint[ pericol
pentru copii, dar gi au un aspect ftzic urdt.

2. Se pune in sarcina Direcfiei generald educafie, culturd, tineret gi sport:
2'1. Se inspecteze toate pavilioanele pentru copii de pe teritoriul grddinilelor din
municipiul Chiqindu;

2'2. Sd perfecteze documentele necesare pentnl casarea pavilioanelor pentru copii
menlionate in punctul 1 din prezenta decizie qi inaintarea acestora spre aprobare
consiliului municipal chigindu p6n6 ra datade 01 .10.2020.
2.3. Sd prezinte Consiliului municipal Chiqindu spre aprobare un nou model de
pavilioane pentru copiilterase, expus unui sonclaj public, precum $i un program de
demontare a pavilioanelor menlionate in punctul 2.2. din prezenta decizie Ei de
instalare a celor noi, incepdnd cu data de 01.01 .2021.
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3. Se solicitd Agenliei Nalionale pentru S[ndtate Publicd efectuarea unui studiu in
privinla inofensivitdlii pentru sSnitatea copiilor ale anvelopelor instalate pe teritoriul
gridinilelor din municipiul ChiEindu folosite in calitate de mobilier ;i echipament
pentru copii Ei prezentarea acestui studiu in plenul Consiliului municipal Chiqindu.

4. Se imputerniceqte viceprimarul de ramurd a[ municipiului Chfindu, dna Angela
Cutasevici, responsabil de formularea Ei semnarea demersurilor oficiale, precum Ei

alte acte relevante, cdtre Agenlia Nalionali pentru Sdndtate Publicd.

5. Direclia relalii publice Ei buget civil ya aduce Ia cunoqtinld locuitorilor
municipiului Chi E indu preved errle pr ezentei decizii.

6. Primarul General al municipiului Chiqindu, dl Ion Ceban, va asigura controlul
indeplinirii prevederilor prezentei decizii.
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