
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
                                                                                                                             

 
DECIZIE nr. 2/

din 20  martie  2020

Cu privire la  transmiterea costurilor investi ionale ț
formate în urma achizi ionării de servicii, lucrărilor ț
de construc ii, reconstruc ii din contul mijloacelor ț ț
bugetului raional 

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, cu modificările i completările  ulterioare, Legii nr. 523/1999 cuș
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările
ulterioare,  Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 216/2015 ”Cu privire la aprobarea
Planului  de  conturi  contabile  în  sistemul  bugetar  i  a  Normelor  metodologiceș
privind  eviden a  contabilă  i  raportarea  financiară  în  sistemul  bugetar”,  cuț ș
modificările ulterioare,  în baza proceselor-verbale  de recepţie  finală,  examinînd
nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se transmit, autorită ilor administra iei publice locale de nivelul întîi iț ț ș
institu iilor fondate de Consiliul raional Stră eni, costurile investi ionale formateț ș ț
în urma achizi ionării de servicii, lucrărilor de construc ii, reconstruc ii din contulț ț ț
mijloacelor bugetului raional, pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a
fondurilor fixe, conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3.
     2.  Se pune în seama contabilului-şef al Aparatului preşedintelui raionului (V.
Gobja), contabilului- ef al Direc iei învă ămînt (Z. Oprea), contabilului Liceuluiș ț ț
Teoretic  ”Ion  Incule ”  Vorniceni,  contabilului  Liceului  Teoretic  ”Nicolaiț
Nekrasov” Stră eni  executarea prevederilor prezentei decizii.ș
     3.  Controlul  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  seama
contabilului- ef al Direc iei finan e (R. Delimarschi).ș ț ț
     4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al
actelor locale.

Preşedinte al  şedinţei,                                                                  

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                              Nina  RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic                                        I. Malic
Direc ia finan e                                         V. Manoliț ț
Direc ia învă ămînt                                   I. Certanț ț
Direc ia economie,ț
construc ii i politiciț ș
investi ionale                                             N. Sîrbuț
Contabilul- ef al Aparatuluiș
pre edintelui raionului                              V. Gobjaș



                                                                                                              Anexa nr. 1
                            la Decizia Consiliului raional Stră eniș

                     nr. 2/    din     martie 2020

Lista 
autorităţilor administra iei publice locale de nivelul întîi ț

i institu iilor fondate de Consiliul raional Stră eni cărora li se transmit costurileș ț ș
investi ionale formate în urma achizi ionării de servicii, lucrărilor de construc ii,ț ț ț

reconstruc ii din contul mijloacelor bugetului raionalț

Aparatul pre edintelui raionuluiș
                          
Denumirea 
institu ieiț

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul investi iilor, ț
repara iilor capitaleț

Primăria 
Bucovăț

SC Tehnosimplex 
SRL

962843.20 Schimbarea geamurilor edificiului 
Gimnaziului  Bucovăț

Primăria 
Bucovăț

SRL Vichidoc 
Consulting

1500.00 Servicii de verificare a documenta iei ț
de deviz pentru Lucrări de schimbare 
a geamurilor edificiului Gimnaziului  
Bucovăț

Primăria 
Căpriana

SRL Lozval 
Construct

659103,31 Repara ia capitală  a  acoperi ului ț ș
edificiului Gimnaziului Căpriana

Primăria 
Codreanca

SC Tehnosimplex 
SRL

793684,09 Repara ia capitală a acoperi ului ț ș
edificiului Gimnaziului Codreanca

Primăria 
Coju naș

SRL Proiect 
Gabion

2147147,82 Repara ii capitale a edificiului ț
Liceului Teoretic “Alecu Russo” din 
s. Coju naș

Primăria 
Coju naș

SRL Vichidoc 
Consulting

1700,00 Servicii de verificare a documenta iei ț
pentru Lucrări de repara ie capitală la ț
et. 3 a edificiului Liceului Teoretic din
s. Coju na ș

Primăria 
Coju naș

SRL Kedacons 224860,39 Lucrări de iluminare stradală în s. 
Coju naș

Primăria 
Dolna

SRL Lunicon 
Proiect

60162,08 Servicii de proiectare a acoperi ului ș
edificiului Gimnaziului s. Dolna

Primăria 
Dolna

SRL Vicoliv Grup 5881,39 Servicii de expertiză tehnică a 
acoperi ului edificiului Gimnaziului ș
Dolna

Primăria 
Dolna

SC Neldiro SRL 48749,96 Lucrări de schimbare a geamurilor 
edificiului Gimnaziului din s. Dolna

Primăria 
Găle tiș

SRL Vicoliv Grup 6005,24 Servicii de expertiză tehnică a 
acoperi ului  edificiului Gimnaziului ș
din s. Găle tiș

Primăria 
Găle tiș

SRL Sorom Proiect 61500,00 Servicii de elaborare a proiectului 
tehnic pentru Lucrări de repara ie a ț
acoperi ului edificiului Gimnaziului s.ș
Găle tiș

Primăria 
Greble tiș

SA Drumuri 
Stră eniș

120000,00 Repara ia capitală a drumului din s. ț
Greble tiș

Primăria 
Lozova

SC Tehnosimplex 
SRL

598938,39 Lucrări de repara ii capitale a clădirii ț
Liceului Teoretic din  s. Lozova 

Primăria 
Lozova

SRL Vichidoc 
Consulting

600,00 Servicii de verificare a documenta iei ț
de deviz pentru Lucrări de repara ii ț
interioare  a edificiului Liceului 
Teoretic din s. Lozova



Primăria 
Lozova

SRL Credo Industri 2655145,96 Lucrări de repara ie a drumului de ț
acces la drumul regional G98 în 
comuna Lozova

Primăria 
Lozova

Gheorghe Gutan 15153,37 Servicii de supraveghere tehnică 
pentru Lucrări de  repara ie  a ț
drumului de acces spre drumul 
regional G98 c. Lozova

Primăria 
Micău iț

SRL Vichidoc 
Consulting

1500,00 Servicii de verificare a documenta iei ț
de deviz pentru Lucrări de schimbarea
geamurilor edificiului Gimnaziului 
Micău iț

Primăria 
Micău iț

SC Neldiro SRL 533581,75 Lucrări de schimbare a geamurilor 
edificiului Gimnaziului Micău iț

Primăria 
Micleu eniș

Vicoliv Grup SRL 6126,40 Servicii de expertiză a stării tehnice la 
sala sportivă i vestiarul Liceului ș
Teoretic Micleu eniș

Primăria 
Micleu eniș

SRL Sorom Proiect 35055,25 Lucrări de instalare a elementelor 
parazăpadă la acoperi ul edificiului ș
Liceului Teoretic Micleu eniș

Primăria 
One tiș

SC Neldiro SRL 144453,82 Lucrări de înlocuire a tîmplăriei la 
Gimnaziul One tiș

Primăria 
Pănă e tiș ș

SRL Vichidoc 
Consulting

1000,00 Verificarea documenta iei  de deviz  ț
pentru Lucrări  de schimbare par ială ț
a u ilor,  ferestrelor, repara ia fasadei ș ț

i soclului edificiului Gimnaziului dinș
s. Pănă e tiș ș

Primăria 
Rădeni

SRL Sorom Proiect 61500,00 Servicii de elaborare  a proiectului 
tehnic pentru Lucrări de repara ie ț
capitală a acoperi ului edificiului  ș
Gimnaziului Rădeni

Primăria 
Rădeni

SRL Vicoliv Grup 5757,37 Servicii de expertiză tehnică privind 
starea tehnică a construc iilor portanteț
a acoperi ului edificiului Gimnaziuluiș
Rădeni

Primăria 
Rădeni

SA Drumuri 
Stră eniș

1197040,13 Repara ia drumului de acces spre s. ț
Zamciogi

Primăria 
Rădeni

Rogut Andrei 14702,29 Servicii de supraveghere tehnică la  
repara ia drumului de acces spre s. ț
Zamciogi

Primăria 
Recea

SRL Vichidoc 
Consulting

900,00 Verificarea  documenta iei de deviz ț
pentru Construc ia gardului la ț
Gimnaziul Recea

Primăria 
Recea

SRL Sorom Proiect 107880,00 Servicii de elaborare a proiectului 
tehnic pentru Oficiul Medicilor de 
Familie  Recea

Primăria 
Recea

SRL Vicoliv Grup 4900,37 Servicii de expertiză tehnică privind 
starea tehnică a acoperi ului la sala ș
sportivă a Gimnaziului Recea

Primăria 
Ro caniș

Vavicom Construct
SRL

59500,00 Servicii de elaborare a proiectului 
tehnic pentru Lucrări de repara ie a ț
acoperi ului edificiului Gimnaziului ș
Ro caniș

Primăria 
Ro caniș

SRL Vicoliv Grup 5443,67 Servicii de expertiză tehnică privind 
starea tehnică a construc iilor portanteț
a acoperi ului edificiului Gimnaziuluiș
Ro caniș



Primăria Sire iț Trogîs SRL 158976,96 Lucrări de conservare a energiei la 
Grădini a de copii din s. Sire iț ț

Primăria Sire iț SRL Devastcom 181832,92 Reconstrucţia acoperi ului edificiului ș
Liceului Teoretic din s. Sire iț

Primăria Sire iț SRL Protehservice 895190,94 Schimbarea sistemului de încălzire a 
edificiului Liceului Teoretic din s. 
Sire iț

Primăria 
Tătăre tiș

SRL Neldiro 121024,21 Înlocuirea tîmplăriei la Gimnaziul din 
s. Tătăre tiș

Primăria 
igăne tiȚ ș

SRL Neldiro 95462,90 Înlocuirea tîmplăriei la Gimnaziul 
igăne tiȚ ș

Primăria 
igăne tiȚ ș

SRL Master 
Construct

295000,00 Lucrări de repara ie a încăperilor din ț
clădirea Grădini ei de copii din ț

igăne tiȚ ș
Primăria 
Voinova

SRL Jereghi 
Servicii

45016,32 Lucrări de repara ie a sistemului de ț
electricitate la sala de sport a 
Gimnaziului Voinova

Primăria 
Voinova

STL Tehnosimplex 197425,64 Lucrări de repara ie a edificiului Caseiț
de cultură din s. Voinova

Primăria 
Voinova

SRL Vichidoc 
Consulting

500,00 Verificarea documenta iei de deviz ț
pentru Lucrări de repara ie a ț
edificiului Casei de cultură din s. 
Voinova

Primăria 
Vorniceni

SRL Sorom Proiect 45000,00 Servicii de elaborare  a proiectului 
tehnic Pentru Construc ia blocurilor ț
sanitare la Liceul Teoretic “I. Incule ”ț
din s. Vorniceni

Primăria 
Zubre tiș

SRL Vichidoc 
Consulting

600,00 Servicii de verificare a documenta iei ț
de deviz pentru Lucrări de repara ie a ț
blocului alimentar la Liceul Teoretic 
s. Zubre tiș

Primăria 
Zubre tiș

SRL Master 
Construct

251773,75 Lucrări de  repara ie a blocului ț
alimentar la Liceul Teoretic s. 
Zubre tiș

Primăria 
Zubre tiș

SRL Proiect 
Gabion

214714,47 Lucrări de repara ie capitală  a ț
acoperi ului edificiului Liceului ș
Teoretic s. Zubre tiș

Primăria 
Zubre tiș

SRL Jereghi 
Servicii

49807,24 Repara ia sistemului de electricitate laț
Liceul Teoretic  s. Zubre tiș

IMSP Centrul 
de Sănătate 
Stră eniș

SRL Vicoliv Grup 4605,62 Servicii de expertiză tehnică privind 
starea tehnică a acoperi ului ș
edificiului Oficiului medicilor de 
familie s. Dolna

IMSP Centrul 
de Sănătate 
Stră eniș

SC Neldiro SRL 112943,22 Lucrări de repara ii a edificiului ț
Oficiului medicilor de familie  s. 
Dolna

IMSP Centrul 
de Sănătate 
Stră eniș

SRL Sorom Proiect 99980,00 Servicii de elaborare a proiectului 
tehnic pentru Oficiul medicilor de 
familie s. Dolna

IMSP Centrul 
de Sănătate 
Stră eniș

SC Neldiro SRL 64526,99 Schimbarea u ilor i ferestrelor ș ș
edificiului Oficiului medicilor de 
familie Făgureni

IMSP Centrul 
de Sănătate 
Stră eniș

SC Neldiro SRL 115585,38 Lucrări de renovare a edificiului 
Oficiului medicilor de familie s. 
Micleu eniș

IMSP Centrul SRL Neldiro 119935,55 Lucrări de construc ie a sistemului de ț



de Sănătate 
Stră eniș

aprovizionare cu apa i canalizare. ș
Lucrări de repara ie a  edificiului ț
Oficiului medicilor de familie One ti ș

IMSP Spitalul 
rational 
Stră eniș

SRL Vicoliv Grup 5895.10 Servicii de expertiză tehnică privind 
starea tehnică  a acoperi ului ș
edificiului IMSP Spitalul raional 
Straseni  sec ia chirurgieț

IMSP Spitalul 
raional 
Stră eniș

SRL Vichidoc 
Consulting

1800,00 Servicii de verificare a documenta iei ț
de deviz pentru obiectul Lucrări de 
repara ie capitală a Sec iei Internare ț ț
la IMSP Spitalul raional Stră eniș

IMSP Spitalul 
raional 
Stră eniș

SRL Sorom Proiect 62500,00  Servicii de elaborare a proiectului 
tehnic pentru Lucrări de repara ie ț
capitală a acoperi ului edificiului ș
IMSP Spitalul raional Stră eniș

IMSP Spitalul 
raional 
Stră eniș

SRL Sorom Proiect 6540,00 Supraveghere de autor la obiectul Lucrări 
de construc ie capitală  a acoperi ului ț ș
blocului 3D a edificiului IMSP Spitalul 
raional Stră eniș

IMSP Spitalul 
raional 
Stră eniș

SRL Ferodin Grup 15384,00 Servicii de supraveghere tehnică i ș
verificarea calită ii lucrărilor la ț
Lucrări de construc ie capitală ț
acoperi ului blocului 3C(chirurgie)  ș
edificiului IMSP Spitalul raional 
Stră eniș

IMSP Spitalul 
raional 
Stră eniș

SC Tehnosimplex 
SRL 

957466,71 Lucrări de repara ie capitală   a ț
Sec iei de internare la IMSP Spitalul ț
raional Stră eniș

IMSP Spitalul 
raional 
Stră eniș

SC Tehnosimplex 
SRL 

912417,52 Reconstrucţia capital a acoperi ului ș
blocului 3C(chirurgie) la Spitalul 
raional Stră eniș

IMSP Spitalul 
raional 
Stră eniș

SRL Geolux Prim 48670,00 Servicii de proiectare pe teritoriul 
IMSP Spitalului raional Stră eniș

IMSP Spitalul 
raional 
Stră eniș

SRL Sorom Proiect 239900,00 Servicii de elaborare a proiectului 
tehnic pentru cazangerie cu gaze 
naturale i 5 puncte termice la IMSP ș
Spitalul raional Stră eniș

Direc ia ț
Învă ămînt ț
Stră eniș

SRL Sorom Proiect 3541792,50 Lucrări de repara ie capitală la Tabăraț
de odihnă i agrement pentru copii i ș ș
tineret Divertis

Primăria 
Stră eniș

SRL Vichidoc 
Consulting

600,00 Verificarea documenta iei de deviz ț
pentru obiectul Repara ia sistemului ț
de energie electrică la Liceul Teoretic 
“M. Eminescu” din mun.  Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

SRL Mega Nord 
Construct

299442,30 Lucrări de repara ie a sistemului de ț
electricitate la Liceul Teoretic “M. 
Eminescu” din mun. Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

SRL Sorom Proiect 299995,00 Lucrări de repara ie a Clasei Viitorul ț
la Liceul Teoretic “M. Eminescu” din 
mun. Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

SRL Vichidoc 
Consulting

500,00 Servicii de verificare a documenta iei ț
de deviz pentru Lucrări de repara ii a ț
sălii de studii la Gimnaziul “M. 
Viteazul” din mun. Stră eniș

Primăria SRL Vichidoc 500,00 Servicii de verificare a documenta iei ț



Stră eniș Consulting de deviz pentru Construc ia sta iei de ț ț
transport colar la Gimnaziul “M. ș
Viteazul“ din mun.  Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

SC Profme ter ș
SRL

180716,00 Lucrări de repara ii a sălii de studii la ț
Gimnaziul “M. Viteazul” din mun. 
Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

SRL Trogîs 172566,78 Construc ia sta iei de transport colar ț ț ș
la Gimnaziul “M. Viteazul” din mun. 
Straseni

Primăria 
Stră eniș

SRL Sorom Proiect 86700,00 Servicii de elaborare a proiectului 
tehnic pentru Lucrări de repara ie ț
capitală a acoperi ului edificiului ș
Gimnaziului “M. Viteazul” din mun. 
Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

SC Neldiro SRL 124158,34 Lucrări de schimbare a geamurilor 
edificiului Gimnaziului “M. Viteazul” 
din mun. Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

SRL Vichidoc 
Consulting

600,00 Servicii de verificare a documenta iei ț
de deviz pentru Repara ia unei săli de ț
grupa la Grădini a de copii nr. 3 din ț
mun. Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

SRL Sorom Proiect 299954,14 Repara ia unei săli de grupa la ț
Grădini a nr.  3 din mun. Stră eni    ț ș

Primăria 
Stră eniș

SRL Sorom Proiect 311000,00 Repara ia unei săli de grupa la ț
Grădini a nr. 5 din mun. Stră eni    ț ș

Primăria 
Stră eniș

SRL Vichidoc 
Consulting

500,00 Verificarea documenta iei de deviz ț
pentru Repara ia unui sector de drum ț
din strada M. Eminescu, mun. 
Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

SA Drumuri 
Stră eniș

29798,30 Repara ia unui sector de drum din ț
strada M. Eminescu, mun. Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

SRL Neldiro 29697,30 Lucrări de repara ie a căii de acces ț
spre Judecătoria Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

SRL Credo Industri 1067368,96 Lucrări de repara ie a drumului de ț
acces la drumul na ional R1 str. ț

tefan cel Mare, Sectorul nr. 2,  mun. Ș
Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

Gu an Gheorgheț 6091,66 Servicii de supraveghere tehnică 
pentru Lucrări de repara ie a ț
drumurilor locale de interes raional 
sectorul nr.  2, mun. Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

SRL Credo Industri 2800393,00 Lucrări de repara ie a drumului str.  ț
tefan cel Mare din mun. Stră eni, Ș ș

Cartier locativ 1
Primăria 
Stră eniș

Gu an Gheorgheț 15126,38 Servicii de supraveghere tehnică 
pentru Lucrări de repara ie a ț
drumurilor locale de interes raional 
Cartier locativ 1, mun. Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

SRL Credo Industri 157984,16 Lucrări de repara ie a drumului de ț
acces la drumul regional G70 str.  
Dosoftei, mun. Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

Gu an Gheorgheț 901,64 Servicii de supraveghere tehnică 
pentru Lucrări de repara ie a drumuluiț
de acces la drumul regional G70 str. 
Dosoftei, mun. Stră eniș

Primăria SA Drumuri 199774,09 Lucrări de repara ie a unui sector de ț



Stră eniș Stră eniș drum str. M. Eminescu, mun. Stră eniș
Primăria 
Stră eniș

SRL Credo Industri 149976,86 Lucrări de repara ie capitală la drumulț
de acces la drumul local L452 din s. 
Scoreni

Primăria 
Stră eniș

Polimer gaz 
Complet SRL

118278,58 Lucrări de construc ie a sta iei de ț ț
presiune la apeductul din str. Grigore 
Ureche, mun. Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

Termoconduct 
Plast SRL

257148,94 Lucrări de construc ie a re elei ț ț
exterioare de canalizare de pe str. 
Petru Movilă, mun. Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

II Curaj 
Bo caneanuș

13800,00 Actualizarea devizului de cheltuieli 
pentru Reconstruc ia par ială a ț ț
apeductului Micău i-Stră eniț ș

Primăria 
Stră eniș

Polimer Gaz 
Conducte SRL

5926190,86 Reconstruc ia par ială a apeductului ț ț
Micău i-Stră eniț ș

Primăria 
Stră eniș

SRL Sorom Proiect 107457,95 Servicii de supraveghere tehnică la 
Reconstruc ia par ială  a apeductului ț ț
Micău i-Stră eniț ș

Primăria 
Stră eniș

II Curaj 
Bo caneanuș

38700,00 Servicii de supraveghere de autor  
pentru Reconstruc ia par ială a ț ț
apeductului Micău i-Stră eniț ș

Primăria 
Stră eniș

II Curaj 
Bo caneanuș

33756,00 Servicii de proiectare la obiectul 
Reconstruc ia par ială a apeductului ț ț
Micău i-Stră eni etapa IVț ș

Total: 31834261,43 



                                                                                           
                                                                                                                  Anexa nr. 2 
                                                                                             la Decizia Consiliului raional Straşeni
                                                                                             nr. 2/       din            martie 2020

Lista 
autorităţilor administra iei publice locale de nivelul întîi cărora li se transmit costurileț

investi ionale formate în urma achizi ionării de servicii, lucrărilor de construc ii,ț ț ț
reconstruc ii din contul mijloacelor bugetului raionalț

Direc ia învă ămîntț ț

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma,
 lei 

Obiectul
Reparaţiilor capitale

Primăria Recea SRL Tehnosimplex 130000 Lucrări de pavare a cur ii  ț
Gimnaziului Recea

Primăria Recea SC Maplast Cons SRL 21000 Construc ia peretelui ț
despăr itor în edificiul ț
Gimnaziului Recea

Primăria Pănă e tiș ș SRL ELVE-CONSTRUCT 85700 Lucrări de reconstruc ie la ț
cantina Gimnaziul Pănă e tiș ș

Primăria Pănă e tiș ș SRL Valedesign Cons 108200 Schimbarea ferestrelor 
edificiului Gimnaziului 
Pănă e tiș ș

Total: 344900



                                                                                                             Anexa nr. 3
            la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                              nr.  2/    din         martie 2020     

Lista 
autorităţilor administra iei publice locale de nivelul întîi cărora li se transmit costurileț

investi ionale formate în urma achizi ionării de servicii, lucrări de construc ii,ț ț ț
reconstruc ii ț

din contul mijloacelor bugetului raional

Liceul Teoretic ”Ion Incule ” din satul Vorniceniț

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul
reparaţiilor capitale

Primăria Vorniceni SRL Atar Inter
317042,64 Achizi ionarea lucrărilor ț

la blocul sanitar i ș
conducta de refulare a 
apei uzate la Liceul 
Teoretic
"Ion Incule "ț

Total 317042,64

Liceul Teoretic „Nicolai Nekrasov” din municipiul Străşeni 

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul
reparaţiilor capitale

Primăria Stră eniș SRL Climatsistem 21924.0 Repara ii capitale a ț
balustradei

Primăria Stră eniș SRL Climatsistem 48761,90 Repara ii capitale a ț
balustradei

Primăria Stră eniș SRL Caero-Prim 21944,65 Repara ii capitale interneț
a clădirii

Primăria Stră eniș SRL Caero-Prim 20766,13 Repara ii capitale a ț
fa adei clădiriiț

Primăria Stră eniș SC Neldiro SRL 185069,72 Repara ia capitală a ț
scărilor clădirii

Primăria Stră eniș SC Neldiro SRL 299747,87 Repara ia capitală a ț
scărilor clădirii

Primăria Stră eniș Medalmir SRL 41379,28 Construc ia încăperii ț
auxiliare

Total 639594,55



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la  transmiterea costurilor investi ionale formate în urmaț

achizi ionării de servicii, lucrărilor de construc ii, reconstruc ii din contul mijloacelorț ț ț
bugetului raional”

1.  Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Aparatul pre edintelui raionului, Direc ia finan e.ș ț ț
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul Legii nr. 436/2006  privind administraţia publică  locală,
cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Legii  523/1999  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.
Finalită ile  urmărite  prin  adoptarea  actului  respectiv  constau  în  majorarea  valorii  de  bilan  aț ț
fondurilor  fixe  a  institu iilor  pentru  care  s-au  achizi ionat  servicii  i  lucrări  de  construc ie,ț ț ș ț
reconstruc ie sau de îmbunătă ire a acestora din contul mijloacelor bugetului raional.ț ț
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Proiectul  de  decizie  „Cu  privire  la  transmiterea  costurilor  investi ionale  formate  în  urmaț
achizi ionării  de servicii,  lucrărilor de construc ii,  reconstruc ii  din contul mijloacelor bugetuluiț ț ț
raional”  con ine  3  anexe  în  care  sunt  indicate  autorită ile  publice  locale  de  nivelul  întîi  iț ț ș
institu iile fondate de Consiliul raional Stră eni cărora li se transmit costurile investi ionale formateț ș ț
în urma achizi ionării de servicii, construc ii, reconstruc ii din contul mijloacelor bugetului raional.ț ț ț
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea  prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6.  Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor  expuse i  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  acteleș
normative, proiectul deciziei ”Cu privire la  transmiterea costurilor investi ionale formate în urmaț
achizi ionării  de servicii,  lucrărilor de construc ii,  reconstruc ii  din contul mijloacelor bugetuluiț ț ț
raional”  a  fost  avizat  de către  Serviciul  juridic,  Direc ia  finan e,  Direc ia  învă ămînt,  Direc iaț ț ț ț ț
economie, construc ii i politici investi ionale, contabilul- ef al Aparatului pre edintelui raionului,ț ș ț ș ș
secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparen a în procesul decizional,ț
proiectul  deciziei  este plasat  pe pagina web oficială  a Consiliului  raional  www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrită ii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor.ț ț
Proiectul de decizie corespunde normele juridice i exclude orice element care ar favoriza corup ia.ș ț
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul  a fost expus
expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul deciziei
este  în  concordan ă cu Legea  nr.  397/2003 privind finan ele  publice  locale  i  Legii  finan elorț ț ș ț
publice i responsabilită ii bugetar-fiscale nr. 181/2014. Structura i con inutul actului corespundș ț ș ț
normelor de tehnică legislativă.

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se  propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

eful Direc iei finan e,                                                                                    Vera MANOLIȘ ț ț
 


	

