
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                     DECIZIE nr. 2/
                                                din 22 martie 2019
                                                                                                        Proiect
Cu privire la transmiterea cheltuielilor
efectuate prin alocații  din bugetul raional
    
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, cu modificările și  completările  ulterioare, Legii nr. 523/1999 cu privire la
proprietatea  publică  a  unităţilor  administrativ-teritoriale,   Ordinului  Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova nr. 216/2015 ”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 locale de nivelul întîi,
Direcției învățămînt, cheltuielile efectuate prin alocaţii din bugetul raional la reparaţii
capitale la  instituţiile de învăţămînt,  pentru a fi  raportate la majorarea valorii  de
bilanţ a fondurilor fixe, conform anexei.

2.  Se  pune  în  sarcina  contabilului  -  şef  al  Direcției  învățămînt  (Z.  Oprea)
executarea prevederilor prezentei decizii.

3.  Controlul  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina
preşedintelui raionului (M. Popa).
         4. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al
actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                           
                                                                 
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU

VIZAT: 

Serviciul juridic                                             I. Malic  
Direcția finanțe                                          V. Manoli 



 
Anexa 

                                                                   la Decizia Consiliului raional Străşeni
                                                                                  nr.        din 22 martie 2019

Lista
obiectelor de construcții capitale efectuate de către Direcția invățămînt, care se

transmit autorităților administrației  publice locale de nivelul întîi

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma 
lei 

Obiectul
Reparaţiilor capitale

Primăria Recea SRL Tehnosimplex 551200 Lucrări de pavare a 
curţii la Gimnaziul 
Recea

Primăria 
Codreanca

Sorom Proiect SRL 58500 Servicii de elaborare a
proiectului tehnic de 
reparaţie a 
acoperişului 
Gimnaziul Codreanca

Primăria 
Pănăşeşti

SRL ELVE-CONSTRUCT 337100 Lucrări de 
reconstrucţie a 
cantinei Gimnaziul 
Pănăşeşti

Primăria Micăuți NONI- IN SRL 88900 Lucrări de reparaţie a 
blocului sanitar 
Gimnaziul  Micăuţi

Primăria  Rădeni SRL Tehnosimplex 193700 Lucrări de reparaţie 
capitala a gardului în  
Gimnaziul  Rădeni

Total: 122940
0



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea cheltuielilor

 efectuate prin alocații din bugetul raional ”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția finanțe de comun cu Direcția învățămînt.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul 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  al
R.M. 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”.
Finalitățile  urmărite  prin  adoptarea  actului  respectiv  constau  în  majorarea  valorii  de  bilanț  a
fondurilor fixe a instituțiilor în care s-au efectuat reparații capitale din contul mijloacelor financiare
alocate din bugetul raional.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie ”Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin
alocații din bugetul raional” va asigura descrierea listei obiectelor de construcții capitale efectuate
din bugetul raional, care urmează a fi transmise unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi.
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 și consultarea publică a proiectului
În  baza  celor  expuse  și  în  conformitate  cu  art.  32  din  Legea  nr.100/2017  cu  privire  la  actele
normative, proiectul  deciziei ”Cu privire la modul de transmitere a costurilor investiționale din
contul mijloacelor financiare alocate din bugetul raional”  a fost avizat de către Direcția finanțe și
Serviciul juridic, secretarul Consiliului raional.
În scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008 privind transparența  procesului  decizional,
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 anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normele juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
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 concordanță cu Legea  nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale și
Legii  finanțelor  publice și responsabilității  bugetar –fiscale nr. 181/2014. Structura și conținutul
actului corespund 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.

Șeful Direcției finanțe                                                  Vera MANOLI
 


