
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                     DECIZIE nr. 1/ 

                                              din 16 februarie  2018    

                                                                                                        Proiect 

Cu privire la transmiterea  costurilor 

investiţionale formate în urma achiziționării 

de lucrări și servicii din contul mijloacelor 

financiare alocate din bugetul raional 

     

      În conformitate cu prevederile 43, 46 ale Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare, 

Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale,  Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 

216 din 28 decembrie 2015”Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în 

sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea 

financiară în sistemul bugetar”,  în baza proceselor-verbale de recepţie finală, 

examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

         1. Se transmit  autorităților administrației publice de nivelul întîi costurile 

investiționale formate în urma achiziționării de lucrări și servicii la reparații capitale 

din contul mijloacelor financiare alocate din  bugetul raional, pentru a fi raportate la 

majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, conform anexelor 1-3. 

2. Se pune în sarcina contabilului şef al Direcţiei învăţămînt (Z. Oprea), 

contabilul-şef al Aparatului preşedintelui raionului (V. Gobja) şi contabililor-şefi din 

liceele nominalizate în anexele la prezenta decizie, executarea prevederilor prezentei 

decizii. 

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina Direcție 

finanțe (V. Manoli). 
 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

 
VIZAT:  

 
Serviciul juridic                                             I. Malic   

Direcția finanțe                                          V. Manoli  

Vicepreședintele raionului                              I. Ursu 

Direcția învățămînt                                       I. Certan 



 

 

                                                                                                                     

Anexa nr.1 

             la  Decizia Consiliului raional Străşeni  

                              nr. 1/          din 16 februarie  2018 

Lista  

obiectelor de construcţii capitale efectuate prin investiții din bugetul raional de către Aparatul  

preşedintelui raionului şi transmise autorităţilor publice de nivelul întîi 

 

Denumirea 

instituţiei 

Denumirea 

antreprenorului 

Suma,lei Obiectul reparațiilor capitale 

Primăria Cojușna SRL Proiect 

Gabion 

1104899,00 Schimbarea acoperișului blocului de 

studii la L. T. ,, Al. Russo,, s. Cojușna 

Primăria Cojușna SRL Proiect 

Gabion 

345469,15 Lucrări  de reparație capitală a blocurilor 

sanitare la L. T. ,, Al. Russo,, s. Cojușna 

Primăria Cojușna FPC  Panlagaz 

SRL 

2040,00 Efectuarea controlului de autor a obiect. 

Reparația capitală a acoperișului bloc de 

studii la L. T. ,, Al. Russo,, s. Cojușna 

Primăria Cojușna SRL Sorom 

Proiect  

16623,16 Servicii de supraveghere tehnică 

executarea și verificarea calității 

lucrărilor de schimbare a acoperișului și 

lucrărilor de reparație capitală a 

blocurilor sanitare la L. T .,, Al. Russo,, 

s. Cojușna 

L.T. ,,I. 

Vatamanu,, 

SRL Lozval 

Construct 

667602,17 Schimbarea sistemului de aprovizionare 

cu încălzire la  L. T. ,,I. Vatamanu,, or. 

Strășeni 

Primăria Lozova SRL NONI-IN 118635,14 Lucrări de reparație a tavanului la etajul 

3 a L. T. ,,M. N. Vornicescu,, s. Lozova 

Primăria Scoreni SRL 

Protehservice  

52000,00 Lucrări de reparație a cazangeriei și a 

sistemului de iluminare a sălilor de clasă 

a L. T,,Universul,, s. Scoreni 

Primăria Vorniceni 3S Grup SRL 485413,00 Lucrări de reparaţie a blocului alimentar 

si sistemului de canalizare la L. T. ,,I. 

Inculeț,, s. Vorniceni 

Primăria Zubrești SRL Proiect 

Gabion 

945372,51 Lucrări de reparație capitală a 

acoperișului la L. T. Zubrești 

Primăria Zubrești FPC  Panlagaz 

SRL 

2000,00 Efectuarea controlului de autor a 

obiectului. Reparația capitală a 

acoperișului la L. T. Zubrești 

Primăria Zubrești SRL Sorom 

Proiect 

6617,10 Servicii de supraveghere tehnică, 

executarea și verificarea calității 

lucrărilor de reparație capitală a 

acoperișului la L.T.  Zubrești 

Primăria Căpriana SRL 

Tehnosimplex  

79538,88 Lucrări de reparație a soclului și pereului 

la Gimnaziul  Căpriana 

Primăria Pănășești SRL Devastcom 1097900,00 Reparația capitală a acoperișului 

Gimnaziului Pănășești 

Primăria Pănășești SRL Ferodin 

Grup 

13975,22 Servicii de supraveghere tehnică, 

executarea și verificarea calității 

lucrărilor de reparație capitală a 



acoperișului la Gimnaziul Pănășești 

Primăria Rădeni SC Silicaprim 

SRL  

342056,67 Schimbarea ușilor la Gimnaziul Rădeni 

Primăria Recea SRL Jereghi 

Servicii 

51000,00  Lucrări de reparație a sistemului de 

electricitate în clase și coridorul de la 

etajul 2 al Gimnaziului . Recea 

Primăria Tătărești SRL Sorom 

Proiect  

237400,00 Lucrări de reparație a sistemului de 

scurgere a apelor pluviale de pe acoperiș 

la  Gimnaziul Tătărești 

Primăria Țigănești SRL Constructiv 

Grup 

238748,02 Reparația pardoselii sălii de sport la 

Gimnaziul Țigănești 

Primăria  Voinova SRL 

Tehnosimplex 

227800,02 Reparația blocului de tip P la Gimnaziul  

Voinova 

Primăria Voinova SRL Vichidoc 

Consulting  

900,00 Servicii de verificare a documentației de 

deviz la obiectul Lucrări de reconstrucție  

reparaţie capitală  a depozitului de tip P 

din s. Voinova 

Direcția 

învățămînt 

Vavicom 

Construct SRL 

93480,00 Servicii de proiectare pentru lucrări de 

reparație capitală  și renovarea blocului 

de dormitoare 2D a Centrului de odihnă 

și agrement pentru copii și tineret 

”Divertis” 

Primăria Greblești SRL 

Protehservice 

38590,26 Lucrări de montare a sistemei de 

încălzire a primăriei și punctului medical 

din Greblești 

Primăria Rădeni SRL Anadem 

Construct 

296399,90 Lucrări de reparaţie capitală a sediului 

primăriei Rădeni cu reamplasarea 

Oficiului medicului de familie, sălii de 

ședințe, Oficiului poștal și Secției de 

poliție din s. Rădeni. 

OMF Căpriana SRL Lozval 

Construct 

200000,00 Lucrări de reparație la Oficiului 

medicului de familie Căpriana 

OMF Micleușeni SRL Edenor 30525,00 Lucrări de schimbare a coșului de fum la 

cazangeria Oficiului medicului de 

familie  Micleușeni 

OMF Sireți Jereghi Servicii 

SRL 

38065,56 Lucrări de schimbare a rețelei electrice 

exterioare la IMSP Centrul de Sănătate 

Sireți 

OMF Țigănești SRL 

Tehnosimplex 

300000,00 Lucrări de reparație capitală a Oficiului 

medicului de familie Țigănești 

OMF Țigănești SRL Vichidoc 

Consulting  

700,00 Verificarea  documentației de deviz 

pentru lucrări  de reparație capitală a 

Oficiului medicului de familie Țigănești 

OMF Voinova SRL 

Eurogrupstim 

298199,36 Lucrări de reparație capitală la Oficiul 

medicului de familie Voinova 

OMF Voinova SRL Vichidoc 

Consulting 

900,00 Verificarea  documentației de deviz 

pentru lucrări  de reparație capitală a 

Oficiul medicului de familie Voinova 

TOTAL: 

 

 7332850,12  

 

 



 

                                                                                                                    Anexa nr.2 

             la Decizia Consiliului Raional Străşeni   

                                                            nr  1/             din 16 februarie  2018 

 

\ 

Lista  

obiectelor de construcţii capitale efectuate prin investiții din bugetul raional de 

către Direcţia învăţămînt şi transmise autorităţilor publice locale de nivelul întîi 

 

 

Denumirea 

instituţiei 

Denumirea  

antreprenorului 

Suma, lei  Obiectul 

reparaţiilor capitale 

Primăria Recea SRL Tehnosimplex 231200,00  Reparația capitala la 

etajul II la Gimnaziul 

Recea 

Primăria Recea SRL Jereghi Servicii 183900,00 Reparația sistemului 

de electricitate in clase 

si coridorul de la etajul 

II al Gimnaziului 

Recea 

Primăria Pănășești SRL Devastcom 373200,00 Reparația capitala a 

acoperișului  la 

Gimnaziul Pănășești 

Total:  788300,00  

 

 

 
 



 

                                                                                                                     Anexa nr.3 

             la Decizia Consiliului Raional Străşeni   

                                                                nr. 1/           din 16 februarie  2018 

 

 

Lista  

obiectelor de construcţii capitale efectuate prin investiții din bugetul raional  

de către  Gimnaziul ”M. Viteazul” or. Strășeni  

şi transmise autorităţilor publice locale de nivelul întîi 

 
 

Denumirea 

Instituției 

Denumirea 

antreprenorului 

Suma 

 lei 

Obiectul  

Reparației 

 

Primăria 

Strășeni 

S.R.L.Constructiv 

Grup  

239586,02 Lucrări de reparații capitale a 

unei încăperi la cantina 

Gimnaziului ”M. Viteazul” 

or. Strășeni 

 

 

Lista  

obiectelor de construcţii capitale efectuate prin investiții din bugetul raional de 

către L.T. ,,M. Eminescu,, or. Strășeni  

şi transmise autorităţilor publice locale de nivelul întîi 

 
 

Denumirea 

Instituției 

Denumirea 

antreprenorului 

Suma 

 lei 

Obiectul  

Reparației 

 

Primăria 

Strășeni 

S.R.L.Profmeșter  132252,58 Lucrări de reparații la holul 

.L.T. ,,M. Eminescu,, or. 

Strășeni 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notă informativă  

la proiectul de decizie „Cu privire la  transmiterea costurilor investiţionale 

formate în urma achiziționării de lucrări și servicii din contul mijloacelor 

financiare alocate din bugetul raional” 

 

  I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului                       

        Proiectul deciziei „Cu privire la transmiterea costurilor investiţionale formate în 

urma achiziționării de lucrări și servicii din contul mijloacelor financiare alocate din 

bugetul raional” este  elaborat de către Direcţia finanţe în conformitate cu prevederile  

Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006  privind administraţia publică  locală  cu 

modificările şi completările  ulterioare, Legii 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Ordinului Ministerului 

Finanţelor  nr. 216 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea planului de 

conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa 

contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, în baza proceselor verbale de 

recepţie finală” 

 

II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

        Proiectul deciziei a fost elaborat în scopul majorării valorii de bilanţ a fondurilor 

fixe a instituţiilor în care s-au efectuat reparaţii capitale din contul mijloacelor 

financiare alocate din bugetul raional. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

       Implementarea prezentului proiect nu  va necesita cheltuieli suplimentare.  

        

IV. Impactul proiectului  

      Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

V. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

       În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul ”Transparența decizională”, 

secţiunea „Consultări publice ale proiectelor.” 

Proiectul deciziei  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare şi se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Șef  al Direcţiei finanţe                                     Vera  MANOLI 


