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DECIZIE

nr. 1/7 din 15 aprilie 2021

Cu privire la scutirea de plată pentru 
alimentaţia copiilor în cadrul I.E.T. nr. 203

Examinând cererea , privind scutirea de plată pentru 
alimentaţia copiilor în cadrul I.E.T. Grădiniţa nr. 203, în conformitate cu prevederile 
pct. 5 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 198/1993 cu privire la protecţia copiilor şi 
familiilor socialmente vulnerabile, modificată prin Hotărârea Guvernului RM nr. 
13/1999, Instrucţiunea cu privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru 
întreţinerea în instituţiile de educaţie preşcolară şi în şcoli de tip internat a copiilor 
din familii cu mulţi copii şi cele socialmente vulnerabile, aprobată prin Ordinul 
Ministerului Educaţiei nr. 420/1999, în temeiul art. 14 alin (2) lit. n) şi lit. y) din 
Legea nr. 436/2006 ”Privind administraţia publică locală”, Consiliul sătesc 
Ghidighici DECIDE:

1. Se aprobă scutirea pentru fiecare zi de frecvenţă din data adoptării prezentei 
decizii pînă la 31.12.2021, în mărime de 100 % din costul normelor de cheltuieli 
pentru alimentarea copiilor în cadrul I.E.T. Grădiniţa nr. 203 din s. Ghidighici, ale 
familiei care face parte din categoria familiilor social-vulnerabile, conform 
anexei nr. 1.

2. Contabilitatea Primăriei va ţine cont de prezenta Decizie, în vederea 
excluderii calculelor lunare ale plăţii pentru întreţinerea copiilor la I.E.T. nr. 203.

3. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în seama Comisiei
buget şi finanţe, şi protecţia socială a

Preşedintele şedinţei

CONTRASEMNAT:
Secretar interimar al Consilii Şcerbina Rodica

Eoghin Andrei
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Anexa nr. 1 la 

Decizia n r . l / 7  din 15 apr i l i e 2021

N r.
d /o

N u m e le ,
p r e n u m e le
c o p ilu lu i,

a .n .

N u m e le , p r e n u m e le  

p ă r in te lu i T e m e iu l D o m ic iliu l

1.

Secretar interimar al Consiliului




