
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                     DECIZIE nr. 5/ 

                                                   din 21 decembrie  2018    

                                                                                                        PROIECT 

Cu privire la  transmiterea cheltuielile 

efectuate prin alocaţii din bugetul raional  

     

          În conformitate cu prevederile art. 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 locale de nivelul întîi,  

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 anexelor 1-3. 

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

contabilului-şef al Aparatului preşedintelui (V. Gobja) şi contabililor-şefi ai liceelor 

nominalizate în anexele 1-3 executarea prevederilor prezentei decizii. 

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

preşedintelui raionului (M. Popa). 

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 

 
VIZAT:  
Serviciul juridic                                                    I. Malic  

Vicepreședintele raionului                                    I. Ursu 

Direcția finanțe                                                    V. Manoli 

Direcția învățămînt                                              Iu. Certan 

Contabilul-șef al Aparatului 

președintelui raion ului                                         V. Gobja 



 

 

                                                                                                                Anexa nr.1 

             la  Decizia Consiliului raional Străşeni  

                                                                                               nr. 5/    din   21      decembrie 2018 

Lista  

obiectelor de construcţii capitale efectuate prin investiţii din bugetul raional de către 

Aparatul preşedintelui raionului şi transmise autorităţilor publice locale de nivelul întîi 

 

Denumirea 

entității 

Denumirea 

antreprenorului 

Suma, lei Obiectul reparaţiilor capitale 

Primăria 

Romanești 

SRL Jereghi 

Servicii 

200000,00 Lucrări reparație a sistemului de 

iluminare internă a LT Romanești 

Primăria Cojuşna SRL Proiect 

Gabion 

427952.73 Lucrări  de reparaţie capitală a 

blocurilor sanitare și a et. III  la L. T. 

 ,, A. Russo,,,  s. Cojuşna 

Primăria Strășeni SC Profmeșter 

SRL 

769639,86 Lucrări de reparație a scuarurilor și 

holului la intrare în LT ”Mihai 

Eminescu”, mun. Strășeni 

Primăria Strășeni SRL Vichidoc 

Consulting  

1500,00 Servicii de verificare a documentației 

de deviz la  LT ”Mihai Eminescu”, 

mun. Strășeni 

Primăria Lozova SRL Sorom 

Proiect 

58500,00 Servicii de elaborare a proiectului de 

execuție pentru reparația acoperișului la 

LT ”M. Nestor Vornicescu”, com. 

Lozova 

Primăria Lozova SRL NONI-IN 115309,69 Lucrări de reparaţie a tavanelor la L. T. 

,,M. Nestor Vornicescu,,, com. Lozova 

Primăria 

Vorniceni 

SRL Vicoliv 

Grup  

4800,00 Servicii de expertiză tehnică a 

edificiilor L. T. ,,I. Inculeţ,, s. 

Vorniceni 

Primăria 

Vorniceni 

SRL Lunicon 

Proiect 

56468,00 Servicii de elaborare a proiectului 

pentru reparația acoperișului la L. T. ,,I. 

Inculeţ,, s. Vorniceni 

Primăria Sireți SRL Devastcom 852879,13 Reparația capitală a acoperișului LT 

Sireți, s. Sireți 

Primăria Căpriana SRL Vicoliv 

Grup  

5400.00 Servicii de expertiză tehnică  a 

edificiilor Gimnaziului Căpriana 

Primăria Căpriana SRL Sorom 

Proiect 

54500,00 Servicii de elaborare a proiectului 

tehnic ”Lucrări de reparație capitală a 

acoperișului Gimnaziului Căpriana” 

Primăria Căpriana SRL Lozval 

Construct 

645500,00 Lucrări de reparație capitală a 

acoperișului Gimnaziului Căpriana 

Primăria Pănăşeşti SRL Elve-

Construct 

100000,00 Lucrări de reconstrucție a cantinei 

Gimnaziului Pănăşeşti 

Primăria Strășeni SRL Jereghi 

Servicii 

799999,97 Lucrări de reparație a sistemului de 

electricitate a Gimnaziului ”Mihai 

Viteazul”, mun. Strășeni 

Primăria Voinova SRL 

Tehnosimplex 

78950,52 Lucrări de reparație la blocul B la 

Gimnaziul. Voinova 

Direcţia  SRL Sorom  1000000,00 Alimentarea cu apă și canalizare, soluții  

 



învăţămînt Proiect 
 

arhitecturale pentru renovarea blocului 

de dormitoare 2D a Centrului de odihnă 

şi agrement pentru copii şi tineret 

”Divertis”. 

Primăria Strășeni SRL Elve- 

Construct 

94997,41 Lucrări de reparație a acoperișului la 

Grădinița de copii nr. 2, mun. Strășeni 

Primăria Strășeni SRL Neldiro 119760,02 Lucrări de reparație capitală a 

spălătoriei la Grădinița de copii nr. 3, 

mun. Strășeni 

Primăria Strășeni SRL Neldiro 55000,00 Schimbarea geamurilor la Grădinița de 

copii nr.3, mun. Strășeni 

OMF Voinova SRL 

Eurogrupstim 

160993,79 Lucrări de reparaţie capitală la Oficiul 

medicului de familie Voinova 

CS Strășeni SRL Sorom 

Proiect 

49200,00 Elaborarea documentației de proiect a 

acoperișului CS Strășeni 

OMF Făgureni SRL Neldiro 64526,99 Schimbarea ușilor și ferestrelor la OMF 

din s. Făgureni 

IMSP CS Strășeni SRL 

Protehservice 

70000,00 Alimentarea cu gaze naturale a 

Oficiului medicului de familie, s. 

Onești. 

Primăria Străşeni SA Drumuri-

Străşeni 

569926,81 Reparaţie capitală a porţiunii de drum 

strada 1 Mai mun. Străşeni 

Primăria Străşeni SA Drumuri-

Străşeni 

994496,63 Reparaţie capitală a porţiunii de drum 

strada  M. Eminescu, mun. Străşeni 

Primăria Străşeni SA Drumuri-

Străşeni 

161568,42 Reparaţie capitală a porţiunii de drum 

C. Stere,  mun. Străşeni 

Primăria Străşeni SA Drumuri-

Străşeni 

1333263,35 Reparaţie capitală a porţiunii de drum 

strada Lomonosov-Deleanu, mun. 

Străşeni 

Primăria Străşeni SA Drumuri-

Străşeni 

491375,79 Reparaţie capitală a porţiunii de drum 

strada Vlad Ioviţă+Decebal, mun. 

Străşeni 

Primăria Străşeni SA Drumuri-

Străşeni 

894762,08 Reparaţie capitală a porţiunii de drum 

strada Iurie Gagarin, mun. Străşeni 

Primăria Străşeni SA Drumuri-

Străşeni 

426519,89 Reparaţie capitală a porţiunii de drum 

strada Ştefan cel Mare, mun. Străşeni 

TOTAL: 

 

 10657791,08  

 



 

                                                                                            

                                                                                                                  Anexa nr.2  

                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                                             nr    din 21 decembrie 2018 

 

 

 

 

Lista  

obiectelor de construcţii capitale efectuate de către direcţia învăţămînt 

 şi transmise autorităţilor publice 

 

 

 

 

Denumirea entității Denumirea  

antreprenorului 

Suma 

lei  

Obiectul 

reparaţiilor capitale 

Primăria Voinova SRL Jereghi Servicii 35500.0  Reparația capitală a 

alimentării cu energie 

electrică a gimnaziului 

Voinova 

Primăria Codreanca SRL Vicoliv Grup 5400.0 Servicii de expertiză 

tehnică a  construcțiilor 

portante și elementelor 

constructive la gimnaziul 

Codreanca 

 

 

 
 



 

                                                                                                                                       Anexa nr. 3 

             la Decizia Consiliului Raional Străşeni   

                                                                                             nr  5/         din  21  decembrie  2018 

 

Lista  

obiectelor de construcţii capitale efectuate de către L.T. ”A. Russo”, s. Cojuşna  

şi transmise autorităţilor publice 

 

 
Denumirea entității Denumirea  

antreprenorului 

Suma, lei  Obiectul 

reparaţiilor capitale 

 

Primăria Cojușna 

 

 

SRL SoromProiect 

 

75200,00 

Servicii de elaborare  

a proiectului tehnic 

„Sistemul de 

încălzire a LT ”A. 

Russo”, s. Cojușna” 

BL. I 

Primăria Cojușna S.C. Neldiro SRL 63843,64 Lucrări de reparație 

capitală a sistemului 

de asigurare cu apa a 

blocurilor sanitare. 

Total  139043,64  

 

 
Lista  

obiectelor de construcţii capitale efectuate de către L.T. „Nekrasov”,  

mun. Străşeni şi transmise autorităţilor publice 

 

 
Denumirea entității Denumirea  

antreprenorului 

Suma, lei  Obiectul 

reparaţiilor capitale 

Primăria Strășeni SRL Caero-Prim 15450,32 Lucrări de reparații  

Primăria Strășeni SRL Caero-Prim 9519,79 Lucrări tehnico-

sanitare 

Primăria Strășeni SC Neldiro SRL 514763,46 Lucrări de reparații 

capitale 

Primăria Strășeni SRL Vicoliv Grup 4800,00 Servicii de expertiză 

tehnică a clădirii 

Primăria Strășeni SRL Unitermproiect 6285,00 Lucrări de fabricare 

si montare a gratiilor 

la ferestre 

Primăria Strășeni SRL  Vichidoc Consulting 1200,00 Verificarea devizului  

de cheltuieli pentru 

reparații capitale 

Total  552018,57  

 

 



Lista  

obiectelor de construcţii capitale efectuate de către L.T. „I. Inculeț”,  

s. Vorniceni  şi transmise autorităţilor publice 

 

 
Denumirea entității Denumirea  

antreprenorului 

Suma, lei  Obiectul 

reparaţiilor capitale 

Primăria 

Vorniceni 

Persoana fizică Botnaru 

Ion  

       

63382,80 

Reparația capitală a 

birourilor directorului, 

dir. adjunct, 

anticamera 

 

 
 

 

Lista  

obiectelor de construcţii capitale efectuate de către L.T. „M. Eminescu”,  

mun. Străşeni şi transmise autorităţilor publice 

 

 
Denumirea entității Denumirea  

antreprenorului 

Suma, lei  Obiectul 

reparaţiilor capitale 

Primăria  Strășeni SRL Profmeșter 132252,58 Lucrări de reparație a 

holului 

 

 

 

 

 

Lista  

obiectelor de construcţii capitale efectuate de către Gimnaziul "M. Viteazul"  

mun. Străşeni şi transmise autorităţilor publice 

 

 
Denumirea entității Denumirea  

antreprenorului 

Suma, lei  Obiectul 

reparaţiilor capitale 

Primăria  Strășeni SRL Jereghi Servicii 769143.48 Reabilitarea gimnaziului 

în cadrul proiectului 

"Integrarea copiilor cu 

deficiențe locomotorii în 

școlile generale". 

Componenta proiectului-

iluminat electric interior 

și echipament electric de 

forță 

 



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 în comun cu Aparatul președintelui, Direcția învățămînt, L.T. ”Alecu 

Russo”, s. Cojușna” și L.T. ”Necrasov”, mun. Strășeni. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Proiectul deciziei ”Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații din bugetul 

raional” a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 

privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, Legii 523-XV 

din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, 

Ordinului MF al RM 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 recepție finală”. 

Proiectul deciziei nominalizat a fost elaborat în scopul majorării 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 

Proiectul deciziei conține 3 anexe, în care sunt indicate denumirea instituției, suma 

costurilor lucrărilor și denumirea lucrărilor efectuate  

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 din 22 decembrie 2017 

cu privire la actele normative, proiectul  deciziei ” Cu privire la  transmiterea cheltuielilor 

efectuate prin alocații din  bugetul raional” a fost avizat de către Direcția finanțe și Serviciul 

juridic, secretarul Consiliului raional 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2013 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.  Constatările expertizei juridice 

În temeiul art. 37 din  Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative  a 

fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, Legii contabilității și raportării 

financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017 și Legii 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la 

proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale. 

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 


