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DECIZIA № 1/10          PROIECT 

din __ martie 2022 

 

"Cu privire sistarea activităţii  instituţiilor  

preşcolare „Andrieş”  şi „Guguţă”  " 

 

 Având în vedere demersurile instituţiilor preşcolare „Andrieş”  şi „Guguţă” 

din oraşul Teleneşti privind sistarea activității instituțiilor preșcolare în perioada 01 

iunie - 24 iulie 2022, în conformitate cu prevederile art.142 lit e) al Codului 

Educaţiei al Republicii Moldova, nr.152 din 17.07.2014, în baza art.14 alin (2)clit. 

q al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 77 lit. 

c), art. 80 ale Codului Muncii nr. 154-XV din 28.03.2003, având în vedere avizul 

pozitiv al Comisiilor de specialitate pentru problemele sociale, învăţămînt, sănătate 

familie şi copii, cultură şi culte , activităţi sportive din __ martie 2022,   Consiliul 

orăşenesc Teleneşti 

DECIDE: 

          

1. Se sisteazâ   activitatea  instituțiilor preșcolare „Andrieș” şi „Guguţă”,  

din or.Telenești pe perioada, 01 iunie – 24 iulie  2022. 

2. Se ia act de faptul, că pe perioada sistării activităţii grădiniţelor,  angajaţii 

se vor afla în concediul de odihnă anual, conform cererilor depuse la 

managerii grădiniţelor. 

3. Angajaţii care  revin din concediul anual până la data de 25 iulie 2022, se 

li se va  stabilirea indemnizaţiei în mărime de 75% din salariu, până la 24 

iulie 2022. 

4. Directorii  grădiniţelor de copii  „Andrieș”, dna Rodica Țipotei  şi 

„Guguţă”,  dna Marina Carp vor asigura funcționarea instituțiilor 

respective, în conformitate cu cadrul legal în vigoare și vor aduce la 

cunoștința  colectivelor  de muncă  și părinților, prevederile prezentei 

decizii.  

5. Primarul oraşului dl Vadim Lelic va duce controlul asupra îndeplinirii 

prevederilor prezentei decizii. 
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