
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

DECIZIE nr. 5/ 

                                           din    iunie  2021                               Proiect 

                                                                                                          

Cu privire la luarea în evidență contabilă  

a gazoductului Centrului de odihnă și 

agrement pentru copiii și tineret ”Divertis”  

din municipiul Strășeni 

                                                                                                                             

       În temeiul art. 43, art.46 ale Legii nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală, cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrii Curții de Conturi nr. 

20/2019 ”Cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale raionului Strășeni 

(UAT de nivelul II) încheiate la 31 decembrie 2018”, Ordinului Ministerului 

Finanțelor nr. 216/2015 ”Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în 

sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea 

financiară în sistemul bugetar”, cu modificările ulterioare, în baza devizului de 

cheltuieli elaborat de SRL ”Sorom Proiect”, examinînd nota informativă, Consiliul 

raional DECIDE:  

 

     1. Se ia în evidență contabilă gazoductului Centrului de odihnă și agrement pentru 

copiii și tineret ”Divertis” din mum. Strășeni, cu lungimea de 3173,00  metri și 

valoarea de 776 462,15 lei. 

     2. Se pune în seama contabilului-șef al Aparatului preşedintelui raionului, luarea 

în evidența contabilă a gazoductului nominalizat, conform legislației în vigoare. 

       3. Se pune în sarcina Serviciului agricultură, relații funciare, cadastru și 

patrimoniu din cadrul Direcției economie și infrastructură, înregistrarea bunului 

imobil în conformitate cu legislația în vigoare.  

      4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii președintele raionului (P. Tamaciuc). 

      5.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul  Deciziei Consiliului raional Strășeni „Cu privire la luarea în evidență contabilă a gazoductului 

Centrului de odihnă și agrement pentru copiii și tineret „Divertis” 

 din municipiul Strășeni” 

 

1.  Denumirea autorului și după caz a participanților la elaborarea proiectului 

Direcția economie și infrastructură. 

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

Proiectul deciziei a fost elaborat în baza Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu 

modificările și completările ulterioare, Hotărîrii Curții de Conturi nr. 20 din 12. 04. 2019, cu privire la 

Raportul auditului rapoartelor financiare ale raionului Strășeni (UAT de nivelul II) încheiate la 31 decembrie 

2018”. În urma auditului rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale de nivelul II - raionul 

Strășeni, încheiate la 31 decembrie 2018, s-a depistat că gazoductul Centrului de odihnă și agrement pentru 

copiii și tineret ”Divertis” din municipiul Strășeni nu este luat în evidență contabilă. 

Gazoductul nominalizat a fost construit în anul 2001, finanțat de ONG ”Ora Internațională”, cu mijloace 

financiare tip grant pentru azilul de bătîrîni, amplasat în Blocul de dormitoare 2A a Școlii de tip internat 

pentru copii cu dificultăți mintale. Din motive necunoscute, după finalizarea lucrărilor de construcție și darea 

în exploatare, gazoductul la acel moment nu a fost luat la evidență contabilă de către contabilitatea școlii. 

În anul 2015, conform Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 7/32 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la 

lichidarea Școlii internat pentru copii cu dificultăți mintale, instituția nominalizată a fost lichidată”. 

În anul 2016, instituția nominalizată a fost redenumită și conform Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 

2/14 din 20 mai 2016 a fost aprobat Regulamentul de activitate a Centrului de odihnă și agrement pentru 

copiii și tineret ”Divertis” din municipiul Strășeni și statele de personal.  

Reieșind din cele enunțate mai sus și pentru înlăturarea neconformităților constatate de către Curtea 

de Conturi a Republicii Moldova, se propune de luat  în evidență contabilă gazoductul Centrului de odihnă și 

agrement pentru copiii și tineret Divertis cu lungimea de 3173,00 metri, valoarea conform devizului de 

cheltuieli calculat, în baza desenelor de execuție, în prețurile anului 2001 de 776 462,15 lei, ca proprietate 

publică a raionului Strășeni, în administrarea Direcției generale educație și cultură, în gestiunea Centrului de 

odihnă și agrement pentru copiii și tineret ”Divertis” din mun. Strășeni. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Principala prevedere a proiectului de decizie „Cu privire la luarea în evidență contabilă a gazoductului 

Centrului de odihnă și agrement pentru copiii și tineret „Divertis” din municipiul Strășeni” constă în 

reglementarea procedurii de înregistrare în evidența contabilă ca proprietate publică a raionului Strășeni, în 

administrarea Direcției generale educație și cultură, în gestiunea Centrului de odihnă și agrement pentru 

copiii și tineret „Divertis” din mun. Strășeni. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la luarea în evidență contabilă a  gazoductului Centrului de 

odihnă și agrement pentru copiii și tineret „Divertis” din mun. Strășeni 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 luarea în evidență contabilă a gazoductului Centrului de odihnă și agrement 

pentru copiii și tineret „Divertis” din mun. Strășeni” a fost avizat de către Serviciul juridic, contabilul-șef al 

Aparatului președintelui raionului, secretarul Consiliului raional. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 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 anticorupție 

În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea integrității 

nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.  

Proiectul de decizie corespunde normelor 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 de decizie  a fost expus 

expertizei juridice de către Serviciul juridic. Proiectul este în concordanță cu Legea contabilității și raportării 

financiare nr. 287/2017. 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. 

 

Șef al Secției construcții, urbanism și infrastructura drumurilor cu exercitarea atribuțiilor șefului Direcției 

economie și infrastructură                                                                        


