
 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. 1/
                                                 din       martie  2022   

                                                                                                             PROIECT
Cu privire la  transmiterea unor bunuri
(materiale de construcție)

În  conformitate  cu  prevederile  art.  43,  art.  46  din  Legea  nr.  436/2006  privind
administraţia  publică  locală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  art.  9  din  Legea
nr.121/2007 privind  administrarea  şi  deetatizarea  proprietăţii  publice,  cu  modificările
ulterioare, şi art.8 alin.(2) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale,   cu  modificările  ulterioare,  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”,  cu  modificările  ulterioare,  examinînd  nota
informativă, Consiliul raional DECIDE:

       1. Se transmit, din proprietatea publică a raionului, administrarea Aparatului președintelui
raionului,  în  proprietatea  unităţilor  administrativ-teritoriale  de  nivelul  întâi,  administrarea
primăriilor, bunurile (materiale de construcție), conform anexei.
       2. Se instituie Comisia de transmitere a bunurilor (materiale de construcție), în următoarea
componenţă:

---------      - vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei;
---------      - contabil-şef al Aparatului preşedintelui raionului  
Reprezentantul primăriei nominalizate.
       3. Comisia de transmitere va asigura transmiterea, în termen de 30 de zile, a bunurilor
indicate în anexă conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901/2015
       4. Se pune în sarcina contabilului-şef al Aparatului preşedintelui raionului executarea
prevederilor prezentei decizii.
       5. Controlul executării  prevederilor prezentei decizii  se pune în seama preşedintelui
raionului (V. Jardan).
       6. 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                                                                        
Vicepreședintele raionului                                                       
Direcția finanțe                                                                         
Direcția economie și infrastructură                                          
Contabil-șef al Aparatul președintelui raionului                      

lex:HGHG20151231901
lex:LPLP19990716523
lex:LPLP20070504121
lex:LPLP20070504121


Anexa
       la Decizia Consiliului raional Strășeni

     nr. 1/    din        martie  2022

Lista bunurilor (materiale de construcție)
 proprietatea publică a raionului, administrarea Aparatului președintelui raionului, 

care se transmit în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale
 de nivelul întâi, administrarea primăriilor

Denumirea 
instituției

Denumirea materialelor 
de construcție

Cantitatea Prețul, lei Suma,  lei

Primăria 
Gălești

Pavaj vibropresat 
20*10*4 cm

1264 m2 189,00 238896,00

Primăria 
Roșcani

Beton C20/25 M350 152 m3 1570,00 238640,00

Primăria 
Căpriana

Beton C20/25pr 245 m3 1650,00 404250,00

Primăria  
Rădeni

Beton C20/25 86,75 m3 1902,00 165000,00

Primăria  
Vorniceni

Beton C20/25 M350 217,722 m3 1800,00 391900,00

Total 1438686,00



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la  transmiterea unor bunuri (materiale de construcție)”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Aparatul președintelui raionului.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei ”Cu privire la transmiterea unor bunuri (materiale de construcție)” a fost
elaborat  în  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  Ministerului  Finanțelor  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”, în baza contractelor și a facturilor fiscale de achiziționare.
Proiectul deciziei nominalizat a fost elaborat în scopul transmiterii materialelor de construcție
autorităților administrației publice locale de nivelul întâi: Primăriei Gălești, Primăriei Roșcani,
Primăriei  Căpriana,  Primăriei  Rădeni,  Primăriei  Vorniceni,  și  respectiv  formarea costurilor
drumurilor locale ale instituțiilor beneficiare nominalizate și  reflectarea acestora în evidența
contabilă .
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul  deciziei  conține  anexa,  în  care  sunt  indicate  denumirea  instituției,  denumirea
materialelor de construcție, cantitatea, prețul și suma totală.
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, Direcția finanțe, 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 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea 
integrității 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, Legii contabilității și
raportării  financiare  nr.  287/2017  și  Legii  523/1999  cu  privire  la  proprietatea  publică  a
unităților administrativ-teritoriale, proiectul a fost expus expertizei juridice de către Serviciul
juridic. 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.

Contabil-şef al Aparatului preşedintelui raionului                                     


