
     REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

DECIZIE nr. 8/
din  18  decembrie  2020

 
Cu privire la transmiterea costurilor investiţionale
formate în urma achiziționării de servicii, lucrărilor
de construcții,  reconstrucții  din contul mijloacelor 
bugetului raional                                                                                     PROIECT

          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,  cu  modificările  ulterioare,
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”, cu modificările
ulterioare,  în  baza  proceselor-verbale  de  recepţie  finală,  examinînd  nota  informativă,
Consiliul raional DECIDE:

           1.  Se transmit,  autorităților administrației publice locale de nivelul întîi și
instituțiilor fondate de Consiliul raional Strășeni, costurile investiționale formate în urma
achiziționării  de servicii,  lucrărilor de construcții,  reconstrucții   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  seama  contabilului-șef  al  Aparatului  președintelui  raionului  (V.
Gobja), contabilului-șef al Direcției învățămînt (Z. Oprea) contabilului Liceului Teoretic
"Ion Inculeț"  Vorniceni,  contabilului  Liceului  Teoretic  Zubrești,  contabilului  Liceului
Teoretic  "Nicolai  Nekrasov"  Strășeni,  contabilului  Liceului  Teoretic  "Alecu  Russo"
Cojușna,  contabilului  Liceului  Teoretic  "Mihai  Eminescu"  Strășeni,  contabilului
Gimnaziului "Mihai Viteazul" Strășeni și contabililor-șefi din primăriile nominalizate în
anexa nr. 2  executarea prevederilor prezentei decizii.

3.  Controlul  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  seama
contabilului-șef al Direcției finanțe (R. Delimarschi).
           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
Vicepreședintele raionului                         V. Croitor
Vicepreședintele raionului                          I. Ursu
Direcția finanțe                                            V. Manoli
Direcția învățămînt                                      I. Certan  
Direcția economie, construcții
și politici investiționale                                N. Sîrbu 
Contabilul-șef  al Aparatului
președintelui raionului                                 V. Gobja



Anexa nr.1
       la Decizia Consiliului Raional Strășeni

     nr. 8/      din  18  decembrie  2020

Lista
autorităților administrației publice locale de nivelul întîi

și instituțiilor fondate de Consiliul raional Strășeni cărora li se transmit costurile
investiționale formate în urma achiziționării de servicii, lucrărilor de construcții,

reconstrucții din contul mijloacelor bugetului raional

Aparatul președintelui raionului

                          
Denumirea 
instituției

Denumirea 
antreprenorulu
i

Suma in lei Obiectul 
investițiilor,reparațiilor capitale

Primăria 
Bucovăț

Tehnosimplex 
SRL

117709,21 Lucrări de schimbare a 
geamurilor la Gimnaziul Bucovăț

Primăria 
Codreanca

Tehnosimplex 
SRL 

1087049,86 Reparația capitală a acoperișului 
la Gimnaziul Codreanca

Primăria 
Lozova

Tehnosimplex 
SRL

256520,95 Lucrări de reparație a acoperișului
și termoizolarea clădirii Liceului 
Teoretic din s. Lozova

Primăria 
Lozova

Credo-Industry 
SRL 

257579,09 Lucrări de reparație a unui 
segment a străzii Tineretului din  
s. Lozova.

Primăria 
Micăuți

Credo-Industry 
SRL 

748891,39 Lucrări de reparație a sectorului 
de drum str. P. Voloșciuc din s. 
Micăuți 

Primăria 
Scoreni

SC Nouconst 
SRL

172385,79 Lucrări de reparație la drumul de 
acces  spre L 452 din orașul 
Strășeni

Primăria 
Scoreni

Credo-Industry 
SRL 

149976.86 Lucrări de reparație capitală la 
drumul de acces la drumul local 
L452 in s. Scoreni

Direcția  
învățămînt 

Sorom Peoiect 
SRL

1408413,00 Reparația capitală și renovarea  
blocului de dormitoare 2D a 
Centrului de odihnă și agrement 
pentru copii și tineret  ”Divertis” 
din mun. Strășeni

IMSP 
Spitalul 
raional 
Strășeni

Tehnosimplex 
SRL

61134,98 Lucrări de reparație capitală  a 
Secției de internare la IMSP 
Spitalul raional Strășeni



IMSP 
Spitalul 
raional 
Strășeni

Tehnosimplex 
SRL

466348,34 Reconstrucția capitală  a 
acoperișului blocului 
3C(chirurgie) la IMSP Spitalul 
raional Strășeni

Primăria 
Strășeni

Vichidoc 
Cunsulting SRL

500,00 Verificarea documentației de 
deviz pentru construcția stației 
pentru transport școlar la 
Gimnaziul "M. Viteazul" din  
mun. Strășeni

Primăria 
Strășeni

Vichidoc 
Cunsulting SRL

800,00 Verificarea documentației de 
deviz pentru lucrări de reparație a 
sălii sportive pentru treapta 
primară la Liceul Teoretic "M. 
Eminescu" din mun. Strășeni

Primăria 
Strășeni

Noni-In SRL 267230,93 Lucrări de reparație a sălii de 
sport pentru treapta primară la 
Liceul Teoretic "M. Eminescu" 
din mun. Strășeni

Primăria 
Strășeni

Credo-Industry 
SRL

214209,01 Lucrări de reparație a sectorului 
de drum din mun. Strășeni strada 
G. Ureche (sectorul 1 și 2)

Primăria 
Strășeni

Vichidoc 
Cunsulting SRL

500,.00 Verificarea documentației de  
deviz pentru reparația unui sector 
de drum din strada M. Eminescu 
din mun. Strășeni

Primăria 
Strășeni

Drumuri-
Strășeni SA

229572,39 Lucrări de reparație a unui sector 
de drum pe strada M. Eminescu 
din or. Strășeni

ÎS 
Administrația
de Stat a 
Drumurilor 

SC Nouconst 
SRL

470991,91 Lucrări de reparație a drumului 
L443 M14 Strășeni 

ÎS 
Administrația
de Stat a 
Drumurilor 

IS Serviciul de 
Stat pentru 
verificarea și 
expertizarea 
Proiectelor și 
Construcțiilor

34680,00 Servicii de verificare a proiectului
Reabilitarea  și modernizarea 
drumului regional L452 Strășeni-
Scoreni-Malcoci-Suruceni

ÎS 
Administrația
de Stat a 
Drumurilor 

IM Proteclo 
Geocad SRL

50000,00 Elaborarea studiului de 
fezabilitate și modernizarea 
drumului regional L-452 Strășeni-
Scoreni-Malcoci-Suruceni



ÎS 
Administrația
de Stat a 
Drumurilor 

IM Proteclo 
Geocad SRL

45000,00 Servicii topogeodezice pentru 
reabilitarea si modernizarea 
drumului regional L-452 Strășeni-
Scoreni-Malcoci-Suruceni

ÎS 
Administrația
de Stat a 
Drumurilor 

Astral Expert 
SRL

50000,00 Servicii de cercetare și 
consultanță în elaborarea 
proiectului tehnic pentru 
reabilitarea și modernizarea 
drumului regional L-452 Strășeni-
Scoreni-Malcoci-Suruceni

ÎS 
Administrația
de Stat a 
Drumurilor 

Ricod 
Consulting SRL

178504,20 Servicii de elaborare a proiectului 
tehnic pentru reabilitarea și 
modernizarea drumului regional 
L-452 Strășeni-Scoreni-Malcoci-
Suruceni

ÎS 
Administrația
de Stat a 
Drumurilor 

IS Serviciul de 
Stat pentru 
verificarea și 
expertizarea 
Proiectelor și 
Construcțiilor

6984,00 Servicii de verificare a proiectului
Drumul L442 Strășeni-Voinova 
raionul Strășeni (Actualizarea 
costului de deviz pentru lucrările 
neexecutate)

ÎS 
Administrația
de Stat a 
Drumurilor 

IS Serviciul de 
Stat pentru 
verificarea și 
expertizarea 
Proiectelor și 
Construcțiilor

6984,00 Servicii de verificare a proiectului
Drumul L442 Strășeni-Voinova 
raionul Strășeni (Actualizarea 
costului de deviz pentru lucrările 
neexecutate la situația din august 
2018 )

ÎS 
Administrația
de Stat a 
Drumurilor 

IM Proteclo 
Geocad SRL

29800,00 Supraveghere de autor la obiectul 
Reabilitarea și modernizare 
drumului regional L442 Strășeni-
Voinova raionul Strășeni

ÎS 
Administrația
de Stat a 
Drumurilor 

IM Proteclo 
Geocad SRL

44050,00 Servicii de  proiectare a7(șapte) 
podulețe în extravilanul satelor 
Zubrești-Chirianca-Voinova. 
Verificarea  calității lucrărilor cu 
ieșirea specialiștilor în teren

ÎS 
Administrația
de Stat a 
Drumurilor 

IM Proteclo 
Geocad SRL

65000,00  Supraveghere de autor la obiectul
reabilitarea și modernizarea 
drumului regional L442,L444 
Strășeni-Voinova raionul Strășeni

Total: 6420815,91



                                                                                            
                                                                                                          Anexa nr. 2 

                                                                       la Decizia Consiliului raional Străşeni
                                                                              nr.  8/     din  18  decembrie  2020

Lista 
autorităților administrației publice locale de nivelul întîi cărora li se transmit

costurile investiționale, formate în urma achiziționării de servicii, lucrărilor de
construcții, reconstrucții din contul mijloacelor bugetului raional

Direcția învățămînt

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, 
lei 

Obiectul
Reparaţiilor capitale

Primăria Recea Jereghi Servicii SRL 184900 Lucrări de reparație 
capitală a rețelelor 
electrice la  Gimnaziul
Recea

Primăria Voinova Noni In SRL 249800 Lucrări de reparație a 
sălii sportive și 
atelierului la 
Gimnaziul Voinova

Primăria Căpriana Constructiv Grup SRL 120300 Lucrări de reparație a 
pardoselii în hol la 
Gimnaziul Căpriana

Primăria Căpriana Constructiv Grup SRL 14900 Schimbarea ferestrelor
la Gimnaziul Căpriana

Primăria Gălești Master-Construct SRL 151000 Schimbarea 
tîmplăriilor la 
Gimnaziul Gălești

Primăria Gălești Noni In SRL 240000 Reparația acoperișului
de tip plat la 
Gimnaziul Gălești

Primăria Tătărești Management Invest SRL 181500 Schimbarea parțială a 
ferestrelor la 
Gimnaziul Tătărești

Primăria Bucovăț Management Invest SRL 149900 Lucrări de reparație a 
galeriei și construcția 
gardului la Gimnaziul 
Bucovăț

Primăria Roșcani Westart Sport SRL 115000 Amenajarea terenului 
sportiv la Gimnaziul 
Roșcani

Total 1407300



                                                                                      Anexa nr. 3
                          la Decizia Consiliului Raional Străşeni

                                                                           nr. 8/        din  18  decembrie  2020     

Lista 
autorităților administrației publice locale de nivelul întîi cărora li se transmit

costurile investiționale, formate în urma achiziționării de servicii,  lucrărilor de
construcții, reconstrucții din contul mijloacelor bugetului raional

Gimnaziul "Mihai Viteazul" din municipiul Strășeni

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul
reparaţiilor capitale

Primăria Strășeni SRL Neldiro 110729,44
Schimbarea 
geamurilor 

Primăria Strășeni SRL Serețan-Plast 299083,83
Schimbarea 
geamurilor 

Primăria Strășeni SRL Lozval Construct 149989,33
Schimbarea 
geamurilor 

Total 559802,60

Liceul Teoretic "Nicolai Nekrasov" din municipiul Strășeni

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul
reparaţiilor capitale

Primăria Strășeni SRL Caero-Prim 53511,45 Reparația internă a 
clădirii

Primăria Strășeni SRL Vichidoc Consulting 800,0 Servicii de verificare 
a devizului

Primăria Strășeni SRL Verilarproiect 349183,0 Construcția gardului 
din împrejurimea 
edificiului

Primăria Strășeni SC PV Const-Service SRL 87896,0 Construcția gardului 
din împrejurimea 
edificiului

Primăria Strășeni SRL Caero-Prim 94436,24 Amenajarea 
teritoriului, 
construcția 
trotuarelor

Total 585826,69



Liceul Teoretic "Alecu Russo" din s. Cojușna

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul
reparaţiilor capitale

Primăria Cojușna SRL Profmeșter
293462,03 Lucrări de reparații 

capitale Blocul I

Primăria Cojușna SRL Neldiro
58353,96 Lucrări de reparație a 

apeductului Blocul II
Total 351815,99

Liceul Teoretic "Ion Inculeț" din s. Vorniceni

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul
reparaţiilor capitale

Primăria 
Vorniceni

SRL Noni-In
328222,50 Lucrări de reparații 

capitale a clădirii

Total 328222,50

Liceul Teoretic Zubrești

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul
reparaţiilor capitale

Primăria Zubrești
Master-Construct SRL 249926,06 Lucrări de reparație a 

pardoselii din sala 
festivă

Total 249926,06

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din municipiul Strășeni

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul
reparaţiilor capitale

Primăria Strășeni
SRL Sorom Proiect 299608,22 Lucrări de reparații 

capitale a clădirii

Primăria Strășeni
SRL SEM Group 
Company

299211,15 Lucrări de reparație a 
blocurilor sanitare

Total 598819,37



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la  transmiterea costurilor investiționale formate în urma

achiziționării de servicii, lucrărilor  de construcții, reconstrucții din contul mijloacelor
bugetului raional”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Aparatul președintelui raionului, Direcția finanțe.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
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.
Finalitățile  urmărite  prin  adoptarea  actului  respectiv  constau  în  majorarea  valorii  de  bilanț  a
fondurilor  fixe  a  instituțiilor  pentru  care  s-au  achiziționat  servicii  și  lucrări  de  construcție,
reconstrucție sau de îmbunătățire a acestora din contul mijloacelor bugetului raional.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul  de  decizie  „Cu  privire  la  transmiterea  costurilor  investiționale  formate  în  urma
achiziționării  de servicii,  lucrărilor  de construcții,  reconstrucții  din  contul  mijloacelor  bugetului
raional” conține 3 anexe în care sunt indicate autoritățile publice locale de nivelul întîi și instituțiile
fondate de Consiliul raional Strășeni cărora li se transmit costurile investiționale formate în urma
achiziționării  de servicii,  lucrărilor  de construcții,  reconstrucții  din  contul  mijloacelor  bugetului
raional.
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  transmiterea costurilor investiționale formate în urma
achiziționării  de servicii,  lucrărilor de  construcții,  reconstrucții  din contul mijloacelor bugetului
raional” a fost avizat de către Serviciul juridic, vicepreședinții raionului, Direcția finanțe, Direcția
învățămînt,  Direcția  economie,  construcții  și  politici  investiționale,  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. Consultările 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 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.  397/2003  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 


