
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                     DECIZIE nr. 2/ 

                                                   din 18  mai  2018    

                                                                                                        Proiect 

 

Cu privire la transmiterea  costurilor 

investiţionale formate în urma achiziționării 

de lucrări și servicii din contul mijloacelor 

financiare alocate din bugetul raional 

     

      În conformitate cu prevederile 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 de nivelul întîi costurile 

investiționale formate în urma achiziționării de lucrări și servicii la reparații capitale  

din contul mijloacelor financiare alocate din  bugetul raional, pentru a fi raportate la 

majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, conform anexei. 

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

contabilul-şef al Aparatului preşedintelui raionului (V. Gobja) şi contabililor-şefi din 

liceele nominalizate în anexa la prezenta decizie, executarea prevederilor prezentei 

decizii. 

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina Direcție 

finanțe (V. Manoli). 
 

Preşedinte al şedinţei,                                                            

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

Avizat: 
 

 

VIZAT:  

 
Serviciul juridic                                             I. Malic   

Direcția finanțe                                          V. Manoli  

Vicepreședintele raionului                              I. Ursu 
Direcția învățămînt                                       I. Certan 



 

 

  

 

                                                         Anexa  

                                                                    la  Decizia Consiliului raional Străşeni  

                                                                    nr.             din 18 mai  2018 

 

 

Lista  

autorităților administrației publice locale de nivelul întîi  cărora li se transmit 

costurile investiționale formate în urma achiziționării de lucrări și servicii la 

reparații capitale din contul mijloacelor financiare alocate din  bugetul raional 
 

 

Denumirea 

instituţiei 

Denumirea 

antreprenorului 

Suma,lei Obiectul reparațiilor capitale 

Primăria Sireți Sorom Proiect 

SRL 

53500,00 Servicii de elaborare a proiectului tehnic 

pentru lucrări de reparație capitală a 

acoperișului la Liceul Teoretic Sireți 

Primăria Căpriana Tehnosimplex 

SRL 

156879,37 Lucrări de pavare a teritoriului la 

Gimnaziul Căpriana 

Primăria Lozova Noni- In SRL 115309,69 Lucrări de reparație a tavanelor la etajul 

3 la L.T.”Nestor Vornicescu” din s. 

Lozova 

Primăria Strășeni Elve-Construct 

SRL 

94997,41 Lucrări de reparație la Grădinița de copii 

nr. 2  din mun. Strășeni 

Total  420686,47  

 



 

Notă informativă  

la proiectul de decizie „Cu privire la  transmiterea costurilor investiţionale 

formate în urma achiziționării de lucrări și servicii din contul mijloacelor 

financiare alocate din bugetul raional 

  

 I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului                       

        Proiectul deciziei „Cu privire la modul de transmitere a costurilor investiţionale 

formate în urma achiziționării de lucrări și servicii din contul mijloacelor financiare 

alocate din bugetul raional” este  elaborat de către Direcţia finanţe în conformitate cu 

prevederile  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” 

 

II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

        Proiectul deciziei menţionate  a fost elaborat în scopul majorării valorii de bilanţ 

a fondurilor fixe a instituţiilor în care s-au efectuat reparaţii capitale din contul 

mijloacelor financiare alocate din bugetul raional. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

       Implementarea prezentului proiect nu  va necesita cheltuieli suplimentare.  

        

IV. Impactul proiectului  

      Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

V. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

       În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul secţiunea „Consultări publice ale 

proiectelor.” 

Proiectul deciziei  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare şi se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Șef  al Direcţiei finanţe                                     Vera  MANOLI 


