
 

 

 

 

 

Proiect 

                                       DECIZIE 

  Nr.08/01__                             din __ ________ 2018 

Că privire la examinarea Demersului directorului grădiniței „Lăpușnița” 

 Examinînd nota informativă a președintelui/secretarului comisiei 

Învățământ, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități sociale – 

culturale, turism și culte privind demersul directorului grădiniței „Lăpușnița” 

În conformitate cu Legea Nr.436 din 28.12.2006 privind Administrația 

Publică Locală art.14 alin.2, lit.(l) alin.3; Regulamentul Instituției de 

Învățămînt Preșcolar capitolul (V), punctul (5,6); 

Avizul comisiei Învățământ, protecție socială, sănătate publică, muncă, 

activități sociale – culturale, turism și culte; 

Consiliul comunei Cărpineni a DECIS: 

1. Se aprobă programul de lucru a grădiniței “Lăpușnița” de 5 zile în 

săptămână – conform regimului de aflare a copiilor în grădiniță și 2 zile de 

odihnă. 

2. Se aprobă programul de activitate a grădiniței “Lăpușnița” stabilit de 

comun acord cu Direcția de Învățământ Hâncești – de 9 ore în zi (de la 

08:00-17:00).  

3. Executarea deciziei se pune în sarcina directorului grădiniței „Lăpușnița”. 

4. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Învățământ, 

protecție socială, sănătate publică, muncă, activități sociale – culturale, 

turism și culte. 

Președintele ședinței 

Contrasemnează:  

Secretarul 

Consiliului comunei Cărpineni   Victor DECUSEARĂ 

Coordonat:  

Primarul comunei Cărpinei Ion Cărpineanu _____________________ 



 

 

 

 

Proiect 

                                       DECIZIE 

  Nr.08/01__                             din __ ________ 2018 

 

Că privire la examinarea Demersului directorului grădiniței „Lăpușnița” 

 Examinînd nota informativă a președintelui/secretarului comisiei 

Învățământ, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități sociale – 

culturale, turism și culte privind demersul directorului grădiniței „Lăpușnița” 

În conformitate cu Legea Nr.436 din 28.12.2006 privind Administrația 

Publică Locală art.14 alin.2, lit.(l) alin.3; Hotărîrea Guvernului Nr.381 din 

13.04.2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile 

bugetare; 

Avizul comisiei Învățământ, protecție socială, sănătate publică, muncă, 

activități sociale – culturale, turism și culte; 

Consiliul comunei Cărpineni a DECIS: 

1.Se aprobă indemnizația unică de conducere în mărime de 20% a 

directorului grădiniței „Lăpușnița.”,Macari Irina, conform Hotărîrii 

Guvernului Nr.381 din 13.04.2006 cu privire la condițiile de salarizare a 

personalului in unitățile bugetare. 

2.Executarea deciziei se pune în sarcina contabilului șef, Burcă Natalia. 

3.Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Învățământ, 

protecție socială, sănătate publică, muncă, activități sociale – culturale, 

turism și culte. 

 

Președintele ședinței 

Contrasemnează: 

Secretarul 

Consiliului comunei Cărpineni   Victor DECUSEARĂ 

Coordonat: Primarul comunei Cărpinei Ion Cărpineanu _____________________ 



 

 
 

 

 

 

Proiect 

                                       DECIZIE 

  Nr.08/01__                             din __ ________ 2018 

Că privire la examinarea Demersului directorului grădiniței „Lăpușnița” 

 Examinînd nota informativă a președintelui/secretarului comisiei 

Învățământ, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități sociale – 

culturale, turism și culte privind demersul directorului grădiniței „Lăpușnița” 

În conformitate cu Legea Nr.436 din 28.12.2006 privind Administrația 

Publică Locală art.14 alin.2, lit.(l) alin.3; Regulamentul Instituției de 

Învățămînt Preșcolar; 

Avizul comisiei Învățământ, protecție socială, sănătate publică, muncă, 

activități sociale – culturale, turism și culte; 

Consiliul comunei Cărpineni a DECIS: 

1.Se aprobă numărul de unități 11,00 conform statelor de personal după  

cum urmează: 

1. Director – 1,00 unitate 

2. Cadre didactice – 3.0 unități 

3. Conducătorul muzical – 0.25 unitate 

4. Asistent – 0.25 unitate 

5. Bucătar – 1 unitate 

6. Spălătoreasă – 0.5 unități 

7. Paznici – 2 unități 

8. Fochist – 1 unități 

9. Asistent de educator – 2 unități 

Total unități – 11, 00 unități 

 



2.Executarea deciziei se pune în sarcina directorului grădiniței „Lăpușnița”. 

3.Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Învățământ, 

protecție socială, sănătate publică, muncă, activități sociale – culturale, turism 

și culte 

  

Președintele ședinței 

Contrasemnează: 

Secretarul 

Consiliului comunei Cărpineni   Victor DECUSEARĂ 

 

 

Coordonat:  

 

Primarul comunei Cărpinei Ion Cărpineanu _____________________ 

          semnătura 

 

 

   


