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DECIZIA 
nr. 01/02 

din 25.01.2023

Cu privire la scutirea 
de plata părintească

în 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, p. 5 din Hotărârea de Guvern nr. 198 din 16.04.1993, Consiliul orăşenesc 
Cimişlia, DECIDE:

1. A scuti integral de plata pentru întreţinerea copiilor în grădiniţe pe anul 2023, conform 
listei (se anexează). Copiii nominalizaţi în listă sunt din categoria familii cu mulţi copii 
şi familii socialmente vulnerabile.

2. Suma totală a scutirilor constituie 106,5 mii lei şi se alocă din soldul mijloacelor băneşti 
format pe contul instituţiilor preşcolare la situaţia din 31.12.2022.

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

4. Prezenta decizie va fi publicată în Registrul de stat al actelor locale şi pe pagina oficială 
a Primăriei oraşului Cimişlia.

Preşedintele şedinţei Andrei COADĂ

Secretar interimar al Consiliului Nicolae HRISTOV

http://www.cimislia.md


Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului orăşenesc Cimişlia 

nr.01/02 din 25.01.2023
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5. Grădiniţa „Scufiţa Roşie”:

6. Grădiniţa Bogdanovca Veche:

5.1 r__
5.2 7_
5.3
5.4
5.5
5.6

________ ^ ___ _____ \ ,


