
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                     DECIZIE nr. 2/ 

                                                    din 18 mai  2018   

                                                                                                                              Proiect 

Cu privire la starea tehnică a clădirii garajelor  

 

În conformitate cu prevederile  art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr. 726 din 02 februarie 1996 cu privire la calitatea în construcții, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind 

autorizarea lucrărilor de construcție, examinînd nota informativă, Consiliul raional 

DECIDE: 

 

     1. Se ia act de nota informativă privind starea tehnică a clădirii garajelor, bun 

proprietate publică a unității administrativ teritoriale de nivelul II. 

     2. Se acceptă desființarea clădirii vechi a garajelor conform legislației în vigoare. 

     3. Se acceptă construcția unei clădiri noi pentru garaje. 

     4. Se  pune în sarcina președintelui raionului elaborarea documentației de proiect 

și executarea lucrărilor de construcție conform legislației în vigoare.  

     5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

Comisiei consultative de specialitate  protecția mediului, agricultură, industrie, 

construcții.  

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                                          Nina RUSU 

 

VIZAT: 

Serviciul juridic                                                          I. Malic 

Vicepreședintele raionului                                         N. Budu 

Direcția finanțe                                                          V. Manoli 

Direcția economie, construcții  

și politici investiționale                                              N. Sîrbu 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul deciziei Consiliului raional „Cu privire la starea tehnică  

a  clădirii garajelor” 

 

I.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

 Prezentul proiect a fost elaborat de  către Direcția economie, construcții și politici 

investiționale în scopul bunei organizări a activităţilor Consiliului raional privitor la renovarea, 

reparația și întreținerea clădirilor Consiliului raional. 

În temeiul celor  menționate și pentru buna funcționare a clădirii garajelor și în baza 

rezultatelor examinării de către comisia raională a clădirii nominalizate, expuse în procesul 

verbal nr. 02/C din 16 februarie 2018, privind examinarea stării tehnice a clădirii garajelor 

Consiliului raional, a fost efectuată expertiza tehnică a clădirii. În raportul de expertiză nr. 69 

din 16 februarie 2018, efectuată de către Expertul tehnic Dohmilă Iurie, certificat nr. 070 din 12 

iunie 2014, sun reflectate recomandările necesare de întreprins de către proprietarul clădirii. La 

etapa de examinare a clădirii și a raportului de expertiză tehnică, de către specialiștii firmei de 

proiectare, s-a constatat că renovarea clădirii cu aplicarea măsurilor de reforțare a 

fundamentului, pereților, brîului antiseismic,  planșeului și supraetajarea (construcția mansardei) 

va mări costul de deviz a lucrărilor pînă la 38%.    

În baza constatărilor făcute, respectării actelor legislative și normative  și în vederea 

asigurării investirii eficiente a mijloacelor bugetare se propune demolarea clădirii avariate a 

garajelor și construcția unei clădiri noi, în baza unui proiect tehnic elaborat și expertizat 

conform normativelor în vigoare, care va corespunde cerințelor și normativelor actuale. 

 

II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

          Prin implementarea prezentei decizii se urmărește  eficientizarea  managementului 

organizațional de reparație şi întreținere a clădirilor Consiliului raional, practicabile, moderne și 

într-o stare bună care asigură securitate sporită.  

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

         Implementarea prezentului proiect necesita cheltuieli pentru elaborarea proiectului tehnic și 

construcția clădirii, care vor fi estimate ulterior la etapa de elaborare a documentației de execuție 

și a devizului de cheltuieli.  

 

IV. Impactul proiectului 

        Proiectul va avea un impact semnificativ asupra activității Consiliului raional și a 

Serviciului transport și gospodăria drumurilor, asigurînd confort și condiții favorabile de lucru 

pentru conducătorii auto, personalul auxiliar și îmbunătăţirea condițiilor de păstrare și siguranță a 

parcului auto. 

  

V. Consultarea publică a proiectului 

            În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional 

www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale 

proiectelor. 
Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se 

propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

Nicolae Sîrbu, 

șef al Direcției economie, construcții 

și politici investiționale 

 


