
Republica Moldova                                                         Республика Молдова
Consiliul Raional                                                                Районный Совет
    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ 
      
                                                                                                                             

DECIZIE nr. 8/
 din       decembrie 2021

Cu privire la transmiterea costurilor investiţionale
formate în urma achiziționării de servicii, lucrărilor
de construcții, reconstrucții din contul mijloacelor
bugetului raional
    
     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, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora 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  sarcina  contabilului-șef  al  Aparatului  președintelui  raionului,
contabilului-șef al Direcției generale educație și cultură, contabilului Liceului Teoretic
Sireți,  contabilului  Liceului  Teoretic  "A.  Russo"  Cojușna,  contabilului  Liceului
Teoretic "M. N. Vornicescu" Lozova, contabilului Liceului  Teoretic "N. Nekrasov"
Strășeni,  contabilului  Liceului  Teoretic  "M.  Eminescu"  Strășeni,  executarea
prevederilor prezentei decizii.
     3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama contabilului-
șef al Direcției finanțe.
     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



Anexa nr. 1
       la Decizia Consiliului raional Strășeni

     nr. 8/   din      decembrie 2021

Lista
obiectelor de construcții capitale efectuate prin investiții din bugetul rational de către

Aparatul președintelui raionului care se transmit autorităților administrației publice locale
de nivelul întîi

                                                                                                                                       
                          

Denumirea
instituţiei

Denumirea
antreprenorului

Suma in lei Obiectul investițiilor, 
reparatiilor capitale

Primăria 
Bucovăț

Vichidoc Consulting
SRL

900,00 Verificarea documentației de deviz pentru  
Lucrări de reparație a drumului local (str. 
Gr. Vieru) din s Rassvet 

Primăria 
Bucovăț

SC Nouconst SRL 898050,24 Reparația drumului local (str. Gr. Vieru din
s. Rassvet drum de acces la drumul național
R1 Chișinău-Ungheni-frontiera cu România

Primăria 
Lozova

Guțan Gheorghe 8583,39 Supraveghere tehnică a lucrărilor  de 
reparație a unui segment a str. Tineretului 
din com. Lozova

Primăria 
Micăuți

Guțan Gheorghe 6740,02 Supraveghere tehnică a lucrărilor  de 
reparație a sectorului de drum str P. 
Voloșciuc din com. Micăuți

Primăria 
Micleușeni

Vichidoc Consulting
SRL

600,00 Verificarea documentatiei de deviz pentru 
Lucrări de construcție a gardului la 
Gimnaziul" I. Creangă" din s. Micleușeni

Primăria 
Micleușeni

SRL Politub 282915,32 Lucrări de construcție a gardului la 
Gimnaziul "I. Creangă" com. Micleușeni

Primăria 
Micleușeni

Vichidoc Consulting
SRL

1000,00 Verificarea documentației de deviz pentru 
Lucrări de reparație a drumului de acces 
spre s. Huzun la drumul local de acces spre 
s. Micleușeni 

Primăria 
Micleușeni

SC Nouconst SRL 931342,56 Lucrări de reparație a drumului de acces 
spre s. Huzun la drumul local de acces spre 
s. Micleușeni

Primăria 
Negrești

Vichidoc Consulting
SRL

1000,00 Verificarea documentației de deviz pentru  
Lucrări de reparație a drumului local (str. I.
Vatamanu) din s. Negrești de acces spre 
drumul local 414

Primăria 
Negrești

SC Nouconst SRL 671588,44 Lucrări de reparație a drumului local (str. I.
Vatamanu) din s. Negrești de acces spre 
drumul local 414 de acces spre s. Negrești

Primăria 
Românești

SRL Lozval 
Construct

299957,68 Reparația capitală  a noului sediu al 
Primariei Romănești

Primăria 
Scoreni

Vichidoc Consulting
SRL

1000,00 Verificarea documentatiei de deviz pentru  
Reparația capitală a acoperișului la Liceul 
Teoretic "Universul" din s. Scoreni

Primăria 
Scoreni

Proiect Gabion SRL 652133,51 Reparația  capitală a acoperișului la Liceul 
Teoretic "Universul" din s. Scoreni

Primăria 
Scoreni

Vichidoc Consulting
SRL

1100.00 Verificarea documentatiei de deviz pentru  
Lucrări de reparație a drumului local s. 
Scoreni (str M. Eminescu) acces la drumul 
regional G70 

Primăria SC Nouconst SRL 1011107.21 Lucrări de reparație a drumului local s. 



Scoreni Scoreni (str M. Eminescu) acces la drumul 
regional G70

Primăria 
Țigănești

Vichidoc Consulting
SRL

600,00 Verificarea documentatiei de deviz pentru  
Lucrări de schimbare  a geamurilor la 
Gimnaziul Țigănești

Primăria 
Țigănești

Garant Investment 
Construct SRL

298766,93 Lucrari de schimbare  a geamurilor la 
Gimnaziul Țigănești

Primăria 
Țigănești

Guțan Gheorghe 4665,51 Supraveghere tehnică a lucrărilor  de 
reparație a drumului  de acces la drumul 
local de interes national s. Țigănești

Primăria 
Zubrești

Vichidoc Consulting
SRL

900,00 Verificarea documentatiei de deviz pentru  
Lucrări de reparație a drumului local s. 
Zubrești (str. Tineretului) de acces spre 
drumul regional G82 Strășeni-Recea-
Voinova

Primăria 
Zubrești

SC Nouconst SRL    925204,31 Lucrări de reparație a drumului local s. 
Zubrești (str. Tineretului) de acces spre 
drumul regional G82 Strășeni-Recea-
Voinova

Primăria 
Strășeni

Guțan Gheorghe 28021.01 Supraveghere tehnică a lucrărilor de 
reparație a sectorului de drum str. Gr. 
Ureche, mun. Strășeni

Primăria 
Strășeni

Guțan Gheorghe 24734,72 Supraveghere tehnică a lucrărilor de 
reparație capitală a drumului din Cartierul 
locativ str. Ștefan cel Mare, mun. Strășeni

Primăria 
Strășeni

Vichidoc Consulting
SRL

600,00 Verificarea documentației de deviz pentru  
Lucrări de reparație a str. Ion Cara-Ciobanu
din mun. Strășeni

Primăria 
Strășeni

Nicones Grup SRL 167541,66 Lucrări de reparație a str. Ion Cara-Ciobanu
din mun.Strășeni

Primăria 
Strășeni

Vichidoc Consulting
SRL

1100,00 Verificarea documentatiei de deviz pentru  
lucrări de reparație a drumului local (str. P. 
Movilă, mun. Strășeni) de acces spre 
drumul regional G70

Primăria 
Strășeni

SC Nouconst SRL 1164607,03 Lucrări de reparație a drumului local (str. P.
Movilă, mun. Strășeni) de acces spre 
drumul regional G70

Primăria 
Strășeni

SRL Sorom Proiect 152295,77 Lucrări de termoizolare a fasadei Bloc B la 
IP Liceul Teoretic "M. Eminescu" mun. 
Strășeni

Primăria 
Strășeni

SRL Constructiv 
Grup 

252648,95 Lucrări de edificare a monumentului 
victimelor deportărilor în mun. Strășeni

ÎS 
Administrația 
de Stat a 
Drumurilor

SC Nouconst SRL 172385,79 Lucrări de reparație a drumului (drum de 
acces spre L452 în or. Strășeni)

ÎS 
Administrația 
de Stat a 
Drumurilor

ÎM Proteclo Geocad 
SRL

33600,00 Supraveghere de autor la obiectul 
Reabilitarea și modernizarea drumului 
regional L442 L444-Strășeni-Voinova r. 
Strășeni

Total 7995690.05



                                                                                                                  Anexă 
                                                                                             la Decizia Consiliului raional Straşeni

                                                                                             nr. 8/    din       decembrie  2021

Lista
autorităților administrației publice locale de nivelul întîi cărora li se transmit costurile
investiționale, formate în urma achiziționării de servicii, construcții, reconstrucții din

contul mijloacelor bugetului raional

Direcția generală educație și cultură

Denumirea instituţiei Denumirea 
antreprenorului

Suma lei Obiectul
Reparaţiilor capitale

Primăria Codreanca SRL Lozval Construct 97700 Schimbarea tîmplăriei la 
Gimnaziul Codreanca

Primăria Recea SRL Constructiv Grup 235500 Reparația holului la 
Gimnaziul Recea

Primăria Recea SRL KVM Cons 221000 Reparația la casa scării la 
Gimnaziul Recea

Primăria Căpriana SRL Serețan Plast 140000 Reparația a pardoselii 
etajul 2 în hol și a pereului
la Gimnaziul Căpriana

Primăria Căpriana SRL Serețan Plast 38700 Schimbarea ușilor la 
Gimnaziul Căpriana

Primăria Căpriana SRL Hausland 150900 Reparația pardoselelor a 
sălii de sport la Gimnaziul
Căpriana

Primăria Micăuți SRL Solcoci Prim 297300 Lucrări de amenajare a 
teritoriului la Gimnaziul 
Micăuți

Primăria  Pănășești SRL Management Invest Grup 118900 Lucrări de protejare și 
acces la terenul de mini 
fotbal și volei/tenes la 
Gimnaziul Pănășești

Primăria  Pănășești SRL Dualtact 252000 Reparația pardoselelor la 
Gimnaziul Pănășești

Primăria Rădeni SRL Tehnosimplex 511200 Lucrări de pavare a curții 
la Gimnaziul Rădeni

Primăria Rădeni SRL Serețan Plast 135000 Schimbarea ușilor și 
ferestrelor la Gimnaziul 
Rădeni

Total 2198200



                                                                                      Anexa nr. 3
            la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                                                     nr. 8/    din     decembrie 2021     

Lista 
autorităților administrației publice locale de nivelul întîi cărora li se transmit
costurile investiționale, formate în urma achiziționării de servicii, construcții,

reconstrucții din contul mijloacelor bugetului raional

Liceul Teoretic "M. N. Vornicescu" Lozova

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul
reparaţiilor capitale

Primăria Lozova SRL Nisprofcon 136823,0 Lucrări de renovare 
interioară a clădirii

Total 136823,0

Liceul "N. Nekrasov" Strășeni

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul
reparaţiilor capitale

Primăria Strășeni SRL Caero-Prim 147947.67 Lucrări de reparație 
capitală a clădirii

Primăria Strășeni SRL Pandora 7379,77 Lucrări de reparație 
capitală a clădirii

Primăria Strășeni SRL Sanduta-LT 197517,76 Lucrări de reparație 
capitală a clădirii

Total 352845,20

Liceul Teoretic "A. Russo" Cojușna

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul
reparaţiilor capitale

Primăria Cojușna SRL KVM Cons 299139.98 Lucrări de reparații 
capitale et.III Blocul I

Total 299139.98



Liceul Teoretic Sireți

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul
reparaţiilor capitale

Primăria Sireți SRL Case de pin 246267,80 Pavare și asfaltare în 
curtea liceului

Primăria Sireți SRL Global-Max 2660,0 Elaborarea 
documentației de 
proiect și deviz

Primăria Sireți SRL Margsim 99818,43 Lucrări de executare 
a gardului

Primăria Sireți SRL Blocartlux 124804,73 Lucrări de 
reconstrucție și 
reasfaltare

Primăria Sireți SRL Restaurator Arhitect 139606,12 Reparația scărilor 
interioare

Primăria Sireți VS Design Prof SRL 20000 Servicii de elaborare 
a devizului pentru 
amenajarea terenului 
sportiv

Total 633157,08

Liceul Teoretic "M. Eminescu"  Strășeni

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul
reparaţiilor capitale

Primăria Strășeni SRL Sorom Proiect 299836.0 Lucrări de reparații a 
grupului sanitar

Primăria Strășeni SRL Jereghi Servicii 149823.98 Lucrări de 
electricitate

Primăria Strășeni SRL Mega Nord 
Construct

299900.01 Lucrări de reparație a 
două clase

Primăria Strășeni SRL Euro Light 218311,10 Lucrări de reparație a 
unei porțiuni de 
trotuar

Total 967871,09



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la  transmiterea costurilor investiționale formate în urma
achiziționării de servicii, 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  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, 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, 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, construcții, reconstrucții din contul mijloacelor bugetului raional” a fost
avizat  de către  Serviciul  juridic,  Direcția  finanțe,  Direcția  generală  educație  și  cultură,  Direcția
economie  și  infrastructură,  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
 


