
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă Ș E N I

                                                     DECIZIE nr. 3/
                                                 din     septembrie  2022   

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, examinând 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, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul
mijloacelor  bugetului  raional,  pentru  a  fi  raportate  la  majorarea  valorii  de  bilanţ  a
fondurilor fixe, conform anexei.
     2.  Se pune în  sarcina șefei  Serviciului  financiar-administrativ,  contabilă-șefă  a
Aparatului  președintelui  raionului,  contabilităților  primăriilor  și  instituțiilor
nominalizate în anexă executarea prevederilor prezentei decizii.
     3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama contabilei-
șefe a Secției finanțe (R. Delimarschi).
     4.  Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al  şedinţei,                                                   

Contrasemnat:
Secretara interimară a Consiliului raional,                                      Nina  RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic                                                   
Serviciul financiar-administrativ                          



Anexă
       la Decizia Consiliului Raional Strășeni

     nr. 3/    din        septembrie  2022

Lista
obiectelor de construcții capitale efectuate prin investiții din bugetul raional de

către Aparatul Președintelui raionului care se transmit  autorităților
administrației publice locale de nivelul întâi, Direcției generale educație,

instituțiilor medicale centre de sănătate
                                                                                                                                     
                          
Denumirea 
instituției

Denumirea 
antreprenorului

Suma in lei Obiectul investițiilor, 
reparațiilor capitale

Primăria 
Cojușna

SRL Valedesign 
Cons

72837,96 Reparații capitale a rețelelor de 
canalizare la Liceul Teoretic din s. 
Cojușna

Primăria 
Dolna

SRL Megafin 149925,58 Construcția sistemului de încălzire 
al Casei de cultură s. Dolna, 
raionul Strășeni 

Primăria 
Strășeni

SRL Vichidoc 
Consulting

1700,00 Construcția si dotarea cu utilaj a 
terenului de fotbal (56x36m) la IP 
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” 
din mun. Strășeni

Primăria 
Strășeni

SRL Vichidoc 
Consulting

1000,00 Amenajarea și dotarea cu utilaj 
sportiv a terenului multifuncțional 
(32x20 m) la IP Liceul Teoretic  
”Mihai Eminescu” din mun. 
Strășeni

Primăria 
Strășeni

SRL Nisprofcon 
SC

3960051,00 Construcția acoperișului la 
Gimnaziul ”Mihai Viteazul” din 
mun. Strășeni

Primăria 
Strășeni

Savca Grigore 34590,78 Servicii de supraveghere tehnică a 
lucrărilor Construcția acoperișului 
la Gimnaziul ”Mihai Viteazul” din 
mun. Strășeni

Primăria 
Strășeni

SRL Sorom 
Proiect

12456,00 Efectuarea controlului de autor a 
obiectului de construcție nr. 10-12-
2019 Construcția acoperișului la 
Gimnaziul ”Mihai Viteazul” din 
mun. Strășeni

Primăria 
Vorniceni

SRL Geotopcad 3800,00 Servicii de elaborare a planului 
topografic a terenurilor situate în s.
Vorniceni, biserica din lemn

Primăria 
Vorniceni

SRL Geotopcad 5000,00 Servicii de geologie în s. 
Vorniceni,  biserica din lemn



Direcția 
generală 
educație, 
subdiviziune 
a Consiliului 
raional 
Strășeni

SRL Vicoliv 
Grup

6400,00 Servicii de expertiză tehnică a 
blocurilor de dormitoare 2B și 2C 
a Centrului de odihnă și agrement 
pentru copii și tineret ”Divertis” 
din mun. Strășeni

Direcția 
generală 
educație, 
subdiviziune 
a Consiliului 
raional 
Strășeni

SRL Megafin 102020,00 Lucrări de reparație a sistemului de
aprovizionare cu apă și sistemul 
termic la Centrul de odihnă și 
agrement pentru copii și tineret 
”Divertis” din mun. Strășeni

IMSP Centrul
de Sănătate 
Lozova

SRL Vichidoc 
Consulting

700,00 Verificarea documentației de deviz
pentru construcția rețelei de apă și 
canalizare la IMSP Centrul de 
Sănătate Lozova

IMSP Centrul
de Sănătate 
Lozova

SRL Valedesign 
Cons

148804,80 Construcția rețelei de apă și 
canalizare a IMSP Centrul de 
Sănătate Lozova

IMSP Centrul
de Sănătate 
Micăuți

SRL Vichidoc 
Consulting

700,00 Verificarea documentației de deviz
pentru Lucrări de reparație a 
blocurilor sanitare și a sistemului 
de încălzire la IMSP Centrul de 
Sănătate Micăuți

IMSP Centrul
de Sănătate 
Micăuți

SRL Termodal 
Grup

149902,28 Lucrări de reparație a blocurilor 
sanitare și a sistemului de încălzire
la IMSP Centrul de Sănătate 
Micăuți

IMSP Centrul
de Sănătate 
Vorniceni

SRL Vichidoc 
Consulting

700,00 Verificarea documentației de deviz
pentru Reparația capitală a scărilor
exterioare și reparația acoperișului 
la Oficiul Medicilor de Familie din
or. Bucovăț

IMSP Centrul
de Sănătate 
Vorniceni

SRL Valedesign 
Cons

85464,82 Reparația capitală a scărilor 
exterioare și reparația acoperișului 
la Oficiul Medicilor de Familie din
or. Bucovăț

IMSP Centrul
de Sănătate 
Strășeni

SRL Vichidoc 
Consulting

700,00 Verificarea documentației de deviz
pentru Construcția și montarea 
modulului prefabricat destinat 
Oficiului Medicului de Familie s. 
Huzun r. Strășeni

IMSP Centrul SRL Kedacons 249603,02 Construcția și montarea modulului 



de Sănătate 
Strășeni

prefabricat destinat Oficiului 
Medicului de Familie s. Huzun r. 
Strășeni

IMSP Centrul
de Sănătate 
Strășeni

SRL Vichidoc 
Consulting

700,00 Verificarea documentației de deviz
pentru Construcția și montarea 
modulului prefabricat destinat 
Oficiului Medicului de Familie s. 
Saca r. Strășeni

IMSP Centrul
de Sănătate 
Strășeni

SRL Kedacons 249463,39 Construcția și montarea modulului 
prefabricat destinat Oficiului 
Medicului de Familie s. Saca r. 
Strășeni

IMSP Centrul
de Sănătate 
Strășeni

SRL Vichidoc 
Consulting

700,00 Verificarea documentației de deviz
pentru Lucrări de alimentare cu 
gaze și montarea sistemului de 
încălzire la Blocul administrativ a 
Oficiului Medicului de Familie 
Scoreni

IMSP Centrul
de Sănătate 
Strășeni

SRL 
Protehservice

149862,59 Lucrări de alimentare cu gaze și 
montarea sistemului de încălzire la
Blocul administrativ a Oficiului 
Medicului de Familie Scoreni

Total         5387082.22



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
Serviciul financiar-administrativ din Aparatul președintelui raionului.
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 conține  anexa 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  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic,  Serviciul  financiar-
administrativ din  Aparatul președintelui raionului, secretara interimară a 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.

Șefa Serviciului financiar-administrativ, contabilă-șefă,
Aparatul președintelui raionului                                                                           V. GOBJA


