
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
                                                                                                                             

DECIZIE nr. 3/
din      iunie  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 cu privire la proprietatea publică aș
unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare,  Ordinului Ministerului Finanţelor
nr. 216/2015 ”Cu privire la aprobarea Planului de conturi  contabile  în sistemul bugetar i  aș
Normelor metodologice privind eviden a contabilă i raportarea financiară în sistemul bugetar”,ț ș
cu  modificările  ulterioare,  în  baza  procesului-verbal  de  recepţie  finală,  examinînd  nota
informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se transmit, autorită ii administra iei publice locale de nivelul întîi (Primăriei Zubre ti)ț ț ș
costurile  investi ionale  formate  în  urma  achizi ionării  de  servicii,  lucrărilor  de  construc ii,ț ț ț
reconstruc ii din contul mijloacelor bugetului raional, pentru a fi raportate la majorarea valorii deț
bilanţ a fondurilor fixe, după cum urmează:

Denumirea
Institu ieiț

Denumirea
antreprenorului

Suma, lei Obiectul
repara iilor capitaleț

                                    
Primăria    Zubre tiș SC Metancor-Service 

SRL
19584.00

Procurarea balustradei
din inox  la scările 
clădirii Liceului 
Teoretic Zubre tiș

Total 19584,00
     2.  Se pune în seama contabilului-şef al Direc iei finan e (R. Delimarschi) i contabiluluiț ț ș
Liceului Teoretic Zubre ti executarea prevederilor prezentei decizii.ș
     3. Controlul executării  prevederilor prezentei  decizii  se pune în seama efului Direc ieiș ț
finan e (V. Manoli).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. Manoli ț ț



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la  transmiterea costurilor investi ionale formate în urmaț
achizi ionării de servicii, construc ii, reconstruc ii din contul mijloacelor bugetului raional”ț ț ț

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” i în bazaș
procesului verbal de recepţie finală.
Finalită ile  urmărite  prin  adoptarea  actului  respectiv  constau  în  majorarea  valorii  de  bilan  aț ț
fondurilor  fixe  a  institu iei  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,  construc ii,  reconstruc ii  din  contul  mijloacelor  bugetului  raional”ț ț ț
prevede   transmiterea  costurilor  investi ionale  formate  în  urma  achizi ionării  de  servicii,ț ț
construc ii, reconstruc ii din contul mijloacelor bugetului raional primăriei Zubre ti.ț ț ș
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
Prezentul proiect nu necesită modificarea sau elaborarea unor acte normative noi.
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, construc ii, reconstruc ii din contul mijloacelor bugetului raional” a fostț ț ț
avizat  de  către  Serviciul  juridic,  Direc ia  finan e,  Direc ia  învă ămînt,  Direc ia  economie,ț ț ț ț ț
construc ii i politici investi ionale, contabilul- ef al Aparatului pre edintelui raionului, secretarulț ș ț ș ș
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
 


