
    REPUBLICA  MOLDOVA                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕН                            

 

DECIZIE nr. 2/

din 12 martie 2021

 Cu privire la transmiterea costurilor investiţionale
 formate în urma achizi ionării de servicii, lucrărilorț
 de construc ii, reconstruc ii  din contul mijloacelorț 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 al Republicii Moldova 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  înț ș
sistemul bugetar”, cu 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,  construc ii,  reconstruc ii  sau  îmbunătă iriiț ț ț ț
acestora din contul 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 sarcina  contabilului- ef al Aparatului pre edintelui raionului (V.ș ș
Gobja), contabilului- ef al Direc iei învă ămînt (Z. Oprea), contabilului  Liceuluiș ț ț
Teoretic  Zubre ti,  contabilului  Liceului  Teoretic  "Alecu  Russo"  Coju naș ș
executarea prevederilor prezentei decizii, după caz.
     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 i infrastructură          N. Sîrbuț ș
Contabilul- ef al Aparatuluiș
pre edintelui raionului                              V. Gobjaș



Anexa nr.1
       la Decizia Consiliului raional Stră eniș

nr. 2/   din 12 martie 2021

Lista
obiectelor de construc ii capitale efectuate prin investi ii din bugetul raional deț ț

către Aparatul pre edintelui raionului care se transmit autorită ilorș ț
administra iei publice locale de nivelul întîiț

                          
Denumirea 
institu ieiț

Denumirea 
antreprenorului

Suma în lei Obiectul investi iilor, ț
reparatiilor capitale

Primăria 
Codreanca

SRL Constructiv 
Grup

27651,15 Servicii de supraveghere 
tehnică a lucrărilor Repara ia ț
capitală a acoperi ului la ș
Gimnaziul din s. Codreanca

Primăria 
Codreanca

SRL 
Tehnosimplex

284380,47 Repara ia capitală a ț
acoperi ului la Gimnaziul din ș
s. Codreanca

Primăria 
Lozova

SRL 
Tehnosimplex

168824,79 Repara ia acoperi ului i ț ș ș
termoizolarea clădirii Liceului 
Teoretic ”M. N. Vornicescu” 
din s. Lozova

Primăria 
Lozova

SRL Credo 
Industri

696130,61 Lucrări de repara ie a unui ț
segment a străzii Tineretului în 
satul Lozova

Primăria 
Scoreni

SRL Proiect 
Gabion

2573602,62 Repara ia capitală a ț
acoperi ului la Liceul Teoretic ș
“Universul” din s. Scoreni

Primăria 
Scoreni

Torlac Nicolae 25736,03 Servicii de supraveghere 
tehnică a lucrărilor Repara ia ț
capitală  a acoperi ului la ș
Liceul T eoretic “Universul” 
din s. Scoreni

Primăria 
Scoreni

SC Arnicauto 
SRL

144914,78 Repara ia drumului de acces ț
spre Liceul Teoretic 
“Universul” Scoreni (pregătirea
funda iei pentru îmbrăcăminteaț
rutieră din beton-ciment)

Primăria 
Voinova

SRL Sorom 
Proiect

179964,00 Servicii de elaborare a 
proiectului de execu ie a ț
sistemului de apeduct i ș
canalizare a s. Voinova, 
r. Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

SRL Credo 
Industri

3220256,89 Repara ia capitală a drumului ț
din Cartierul locativ 1, str. 

tefan cel Mare, or. Stră eniȘ ș



ÎS 
Administra iaț
de Stat a 
Drumurilor

SRL Vichidoc 
Consulting

2000,00 Verificarea documenta iei de ț
deviz pentru Lucrări de 
repara ie a sectorului de drum ț
din mun. Stră eni, str. Gr. ș
Ureche (drum de acces la 
drumul regional G70 Stră eni-ș
Scoreni-Dănceni-R3)

ÎS 
Administra iaț
de Stat a 
Drumurilor

SRL Credo 
Industri

1404559,55 Lucrări de repara ie a ț
sectorului de drum din mun. 
Stră eni, str. Gr. Ureche (drum ș
de acces la drumul regional 
G70 Stră eni-Scoreni-Dănceni-ș
R3)

Primăria 
Stră eniș

SRL Credo 
Industri

2422659,42 Lucrări de repara ie a ț
sectorului de drum din mun. 
Stră eni, str. Gr. Ureche (sect. ș
1 i 2)ș

Primăria 
Stră eniș

SRL Vichidoc 
Consulting

1000,00 Verificarea documenta iei de ț
deviz pentru Lucrări de 
repara ie capitală a str. Ion ț
Caraciobanu din mun. Stră eni ș
(drum de acces la drumul 
na ional R1- Chi inău-ț ș
Ungheni-Sculeni)

Primăria 
Stră eniș

SRL Nicones 
Grup

280762,82 Lucrări de repara ie capitală a ț
str. Ion Caraciobanu din mun. 
Stră eni (drum de acces la ș
drumul na ional R1-Chi inău-ț ș
Ungheni-Sculeni)

Primăria 
Stră eniș

SRL Sorom 
Proiect

650533,00 Lucrări de termoizolare a 
fasadei Blocului B la Liceul 
Teoretic “M. Eminescu” din 
mun. Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

SRL Terasa 
Modernă

7155,86 Servicii de supraveghere 
tehnică la Lucrări de 
termoizolare a fasadei Blocului 
B la Liceul Teoretic “M. 
Eminescu” din mun. Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

FPC Panlagaz 
SRL

35000,00 Lucrări de pregătire a terenului 
sportiv pentru aplicarea 
covorului sintetic la Liceul 
Teoretic “M. Eminescu” din 
mun. Stră eniș

Primăria 
Stră eniș

Silans IS SRL 46720,53 Lucrări de montare a 
hidrantului antiincendiar la 
gunoi tea din mun. Stră eniș ș



Total 12171852,52



                                                                                                                  Anexa nr.2 
                                                                                             la Decizia Consiliului raional Straşeni
                                                                                             nr. 2/   din 12 martie  2021

Denumirea
instituţiei

Denumirea
antreprenorului

Suma
lei

Obiectul
reparaţiilor capitale

Primăria Recea CVM Cons SRL 69400 Construc ia balustradei la ț
Gimnaziul Recea

Primăria Dolna Oprea Prim SRL 30000 Schimbarea par ială a  ț
ferestrelor la Gimnaziul Dolna

Primăria Dolna Master-Construct SRL 50000 Schimbarea tâmplăriilor la 
Gimnaziul Dolna

Primăria Căpriana Master-Construct SRL 98700 Schimbarea tâmplăriilor la 
Gimnaziul Căpriana

Primăria Găle tiș Oprea Prim SRL 68200 Schimbarea par ială a  ț
ferestrelor la Gimnaziul Găle tiș

Total: 316300



                                                                                      Anexa nr.3
           la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                            nr. 2/    din 12 martie 2021
     

Lista 
autorită ilor administra iei publice locale de nivelul întîi cărora li se transmit costurileț ț
investi ionale, formate în urma achizi ionării de servicii, construc ii, reconstruc ii dinț ț ț ț

contul mijloacelor bugetului raional

Liceul Teoretic "Alecu Russo" din s. Coju naș

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul
reparaţiilor capitale

Primăria Coju naș SRL KVM CONS
287760.11 Lucrări de instalare a 

sistemei de ventilare 
et. III  Blocul I

Total 287760.11

Liceul Teoretic Zubre tiș

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul
reparaţiilor capitale

Primăria Zubre tiș
Constructiv Grup SRL 180349.11 Lucrări de repara ie aț

sistemului de 
iluminare

Total 180349.11



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 nr. 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, construc ii, reconstruc ii din contul mijloacelor bugetului raional” con ineț ț ț ț
3 anexe în care sunt indicate autorită ile publice locale de nivelul întîi i institu iile fondate deț ș ț
Consiliul  raional  Stră eni  cărora  li  se  transmit  costurile  investi ionale  formate  în  urmaș ț
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, 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  iț ț ț ț ț ș
infrastructură, contabilul- ef al Aparatului pre edintelui raionului, secretarul Consiliului raional.ș ș
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
 


