
CONSILIUL  MUNICIPAL ORHEI                                                                 PROIECT 

 

                                                                              DECIZIE 

 

                                                                        Nr.___________ 

                                                                        Din __________ 

 

____ 

Cu privire la  aprobarea taxei  

lunare pentru instruirea copiilor 

 

 

 În temeiul art.21 al.(2) lit. b), art.32   lit. d)  din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 

2003 privind finanţele publice locale, art. 14, al.(2) lit. q) , art.40 al.(2)  lit. a)   din Legea nr. 

436-XVI din 28.12.2006  privind administraţia publică locală,  Legea nr. 239 din  

13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, art.10, 118-126 din Codul 

Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018, pct. 2 din Regulamentul privind 

modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică aprobat 

prin Hotărârea  Guvernului Republicii Moldova nr.450 din 16.06.2011, calculele conform 

cheltuielilor efective a anului 2020 şi numărul de copii în şcolile de muzică şi arte la situaţia 

din 01.01.2022, Demersurile administraţiilor Şcolii de muzică pentru copii“Gh. Lupoi” și 

Şcolii de arte plastice pentru copii a municipiului Orhei, examinând nota informativă 

prezentată, 

                                

CONSILIUL  MUNICIPAL ORHEI  DECIDE: 

 

1.Se aprobă taxa lunară pentru anul de studii 2021-2022,  pentru instruirea copiilor în 

„Şcoala de muzică pentru copii “Gh. Lupoi” Orhei” şi pentru instruirea copiilor în „Şcoala 

de arte plastice pentru copii Orhei”, conform anexei la prezenta decizie. 

2. Pentru informare publică, prezenta decizie se plasează pe pagina oficială a 

Primăriei municipiului Orhei în rețeaua Internet www.orhei.md precum și se afișează pe 

panoul informațional al primăriei. 

3.Prezenta decizie va fi adusă la cunoștință persoanelor vizate,  intră în vigoare la 

data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale și poate fi atacată în Judecătoria 

Orhei (adresa: mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 135)  în termen de 30 zile de la data 

comunicării în conformitate cu prevederile legale ale Codului Administrativ. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarilor municipiului 

Orhei conform competențelor. 

 

Primar municipiul Orhei                                                                      Pavel VEREJANU 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                               

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Cristina COJOCARI 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Valerian CRISTEA 

Secretar al Consiliului Municipal                                                             Grigore MÎRA  

Autor: Specialist principal                                                                                          Olga ZGUREANU 

 (planificare cheltuieli)                                                                          email.olga.zgureanu@orhei.md 

 

 Specialist principal                                                                            Alina  TRUSOVSCAIA 

                                                                                      

                                                                                                                                      

http://www.orhei.md/
mailto:email.olga.zgureanu@orhei.md


                                            Anexă 

                                                                                      La decizia Consiliului municipal Orhei 

                                                                                      Nr                 din                            2022 

                            

 

 

 

 

                             

 Taxa pentru instruirea în Şcoala de Muzică şi Şcoala de Artă Plastică 

din municipiul  Orhei 

 

 

Şcolile pentru care se 

stabileşte plata pentru 

instruirea copiilor 

Specialităţile pentru care se 

stabileşte plata pentru instruirea 

copiilor 

 

Suma lei / lunar 

 

Şcoala de Muzică Compartimentul - pian, chitară 400 lei 

Alte compartimente 380 lei 

Şcoala de Artă Plastică Arte plastice 200 lei 

 

 
Ex. Olga Zgureanu 

Specialist principal 

Pentru planificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia consiliului Municipal 

Cu privire la  aprobarea taxei 

lunare pentru instruirea copiilor 

nr.              din                                         2022                                    
 

1.Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Specialist principal pentru planificare    Olga ZGUREANU 

2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

     Prezentul proiect de decizie „Cu privire la  aprobarea taxei lunare pentru instruirea 

copiilor” a fost elaborat în temeiul Regulamentului privind modul de încasare a taxei pentru 

instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 450 

din 16 iunie 2011 cu scopul  aprobării taxei lunară pentru anul de studii 2022-2023,  pentru 

instruirea în „Şcoala de muzică pentru copii “Gh. Lupoi” Orhei” şi pentru instruirea în 

„Şcoala de arte plastice pentru copii Orhei”.  

3.Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene Nu este cazul 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  
      Principalele prevederi a proiectului de decizie constă în aprobarea taxei lunară pentru 

anul de studii 2021-2022,  pentru instruirea în „Şcoala de muzică pentru copii “Gh. Lupoi” 

Orhei” şi în „Şcoala de arte plastice pentru copii Orhei”. Mărimea taxei lunare pentru anul 

de studii 2022-2023 propusă spre aprobare:  

      Şcoala de muzică      Compartimentul pian, chitară     –     400   lei  

                                        Alte compartimente                    –     380  lei; 

       Şcoala de arte plastice        Arte plastice                     –     200  lei,  

conform calculelor necesare anexat la prezenta notă informativă. 

5. Fundamentarea economico-financiară  

    Implementarea prezentului proiect de decizie nu va influența la executarea bugetului 

aprobat. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

    Proiectul deciziei „Cu privire la  aprobarea taxei lunare pentru instruirea copiilor” 

se încorporează în sistemul actelor normative și nu presupune  modificarea/abrogarea altor 

decizii. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

    În baza celor expuse, proiectul deciziei „Cu privire la  aprobarea taxei lunare pentru 

instruirea copiilor” a fost avizat de Primarul municipiului, Viceprimarii municipiului, 

Secretarul Consiliului Municipal, Specialiști principali din cadrul Primăriei.  

    În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din  13.11.2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul deciziei este publicat pentru consultare publică pe pagina 

WEB a Primăriei pe data de   12.08.2022                  

8. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice  

    În temeiul art.37 din  Legea nr.100 din  22.12.2017 cu privire la actele normative, 

proiectul de decizie  a fost expus expertizei juridice de către specialistul principal (jurist) din 

cadrul primăriei municipiului. Structura și conținutul actului corespunde normelor de tehnică 

legislativă.  

Reieșind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor 

consultative de specialitate și aprobate în cadrul ședinței Consiliului Municipal 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul 
 

Ex.Autor:   

Specialist principal  pentru planificare                                                              Olga ZGUREANU 

 

 

 

 



Anexă la nota informativa. 

Calculele necesare pentru aprobarea taxei lunară pentru anul de studii 2022-2023,  

pentru instruirea copiilor în „Şcoala de muzică pentru copii “Gh. Lupoi” Orhei” şi 

pentru instruirea copiilor în „Şcoala de arte plastice pentru copii Orhei” 
Se efectuează calculele conform cheltuielilor efective anului 2021 şi numărul de copii în şcolile de 

muzică şi arte la situaţia din 01.01.2022 în baza Regulamentului privind modul de încasare a taxei 

pentru instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 450 

din 16 iunie 2011 şi anume: 

Şcoala de Artă 

                                                                                         

                       Cheltuieli  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                     art. 211180    -  265.6  mii lei 

                     art. 212100    -    77.0  mii lei 

 

  total cheltuieli anul 2022-23 – 342.6 mii lei 

 

 

 

Şcoala de muzică 

                                                                                      

                       Cheltuieli  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                     art. 211180    -  813.5 mii lei 

                     art. 212100    -  235.9 mii lei 

                      

total cheltuieli anul 2022-23 –1049.4 mii lei 

 

                                                                                       

 

 
                                                                                       

Resurse colectate de către autoritățile/instituţiile bugetare – încasări în contul 

autorităților/instituţiilor bugetare de la efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra 

plată, din granturi și împrumuturi  pentru proiectele finanţate din surse externe, precum şi din 

donaţii, sponsorizări şi alte mijloace băneşti, intrate legal în contul instituţiei bugetare. 
TDS - Limitele transferurilor cu destinație speciala pentru finanțarea învățământului preșcolar, si 

extrașcolar sunt atribuite la nivelul respectiv al bugetelor locale, in baza competențelor stabilite 

autorităților APL, in conformitate cu legislația privind descentralizarea administrativă. 

Analiza cheltuielilor efectuate pe parcursul anilor 2018 - 2021 la  Școala de muzică 

  ch.ef.2018 pentru 

2019-20 

în % față 

de total 

ch.ef.2019 pentru 

2020-21 

în % față 

de total 

ch.ef.2020 pentru 

2021-22 

în % față 

de total 

ch.ef.2021 

pentru 2022-23 

în % 

față de 

total 

Cheltuieli totale efective 3 597 105,00 100 4 830 291,04 100 5 122 586,09 100 5 247 137,90 100,00 

în % față de anul 

precedent   107,78   134,28   106,05   102,43 

Cheltuieli de personal 3 430 311,18 95,36 4 578 409,59 94,79 4 883 464,49 95,33 4 938 186,85 94,11 

Cheltuieli comunale 124 789,09 3,47 119 249,71 2,47 95 978,85 1,87 129 609,70 2,47 

Alte cheltuieli  42 004,73 1,17 132 631,74 2,75 143 142,75 2,79 179 341,35 3,42 

Taxa pentru instruire 

calculată 284,47   391,75   432,83   414,96   

în % față de anul 

precedent   104,72   137,71   110,49   95,87 

Taxa pentru instruire 

aprobată calculat   calculat   calculat   calculat   

compartiment pian 288 104,72 397 137,71 438 110,49 420 95,89 

compartiment chitară 304 104,72 418 137,71 462 110,49 410 88,74 

alte compartimente  272 104,72 375 137,71 414 110,49     

numărul de elevi 281   274   263   281   

 

Executat Olga Zgureanu 

Specialist principal  

  Calculul veniturilor 

Cheltuieli efective  anul 2021   

Resurse 

colectate     -     346.4 mii lei     

TDS           -   1366.6 mii lei     

          Total   1713.0 mii lei                  

x 20%     

= 342.6  : 9  luni  :  211 copii   

= 180.5  lei   

                       Calculul veniturilor 

Cheltuieli efective anul 2021  

Resurse 

colectate     -   774.4  mii  lei     

TDS           -  4472.7 mii lei     

          Total   5247.1mii lei                  

x 20%     

= 1049.4  : 9  luni  :  281 copii   

= 415.0  lei   


