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DECIZIA Proiect
nr. 04/ 0» 

din 29.06.2022
Cu privire la completarea deciziei 
nr. 02/11 din 30.03.2022 ” cu privire 
la scutirea de plata părintească”

In temeiul art. 4, alin. (1) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 
28.12.2006, art. 16, alin. (4), art. 14, alin. (2), lit. n) din Legea privind administraţia publică locală 
nr. 436 din 28.12.2006, Legii cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, p. 5 din 
Hotărârea de Guvern nr. 198 din 16.04.1993, Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A completa lista copiilor din Anexa la Decizia nr. 02/11 din 30.03.2022 ” cu privire la 
scutirea de plată părintească ” , cu textul: ”

2. Suma totală a scutirilor va fi alocată din soldul mijloacelor băneşti format pe contul 
instituţiilor preşcolare la situaţia din 01.01.2022 prin Decizia de modificare a bugetului 
aprobat pentru anul 2022.

3. Executarea prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului Cimişlia dl Sergiu 
Andronachi.

4. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei pentru 
probleme economic-financiare şi investiţii.

5. Prezenta Decizie va fi publicată în Registjrâî de Stat al Actelor Locale şi pe pagina 
oficială a Primăriei oraşului Cimişlia.

Proiect iniţiat de primar 
Avizat:
Secretarul Consiliului

Jurist

Sergiu ANDRONACHI

] p â n z a r i

Ion SECARĂ

Nota informativă
La Proiectul de Decizie nr. 04/ d V din 29.06.2022 

„Cu privire la completarea Deciziei nr. 02/11 din 30.03.2022 „Cu privire Ia scutirea de
plata părintească””

La momentul scrierii proiectului de decizie nr. 02/11 din 30.03.2022 ” cu privire la scutirea de 
plata părintească” nu s-a reuşit examinarea condiţiilor de trai a copilului şi situaţia
financiară a familiei sale, deoarece nu erau la locul de trai şi nu răspundeau la telefon. La moment 
s-a efectuat vizita acasă la copilul de către specialistul pentru protecţia drepturilor
copiilor din cadrul primăriei. Se propune de a completa lista copiilor din Anexa la Decizia nr. 
02/11 din 30.03.2022 ” cu privire la scutirea de plată părintească ” cu textul ” Stratila David 
a.n.2016”.
Specialist principal pentru planificare Lilia POPOVICI
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