
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

              

                                                                                                                                    
DECIZIE nr. 3/ 

din   17   august   2018 
                                                                                     PROIECT 

  

Cu privire la starea tehnică a clădirii Şcolii sportive  

 

În   temeiul  prevederilor art. 43,  46  ale  Legii  nr. 436-XVI din  28  decembrie  

2006 privind  administraţia publică locală, cu  modificările și completările ulterioare,   

Legii nr. 721 din 02  februarie 2006 cu privire la calitatea  în  construcţii, cu modificările 

și completările ulterioare, Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind  autorizarea  executării 

lucrărilor de construcţie, Dispoziţia preşedintelui raionului  nr. 73  din 04  iunie  2018  

”Cu  privire la instituirea Comisiei”,  Raportului de expertiză  nr. 159 din 08 mai 2017  

privind  starea tehnică a construcţiilor portante, elementelor constructive  a clădirii  

Şcolii sportive,  Procesului  verbal nr. 01/C – 2018  din 07 iulie 2018  privind  

examinarea  stării  tehnice a clădirii  şcolii  sportive, examinînd  nota  informativă, 

Consiliul raional DECIDE 

 

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

proprietate publică a unităţii administrative teritoriale de nivelul  II. 

     2. Se acceptă desfiinţarea clădirii vechi a Şcolii sportive conform legislaţiei în 

vigoare. 

     3.  Se acceptă  construcţia unei noi clădiri a Şcolii sportive. 

     4. Se pune în sarcina preşedintelui  raionului elaborarea  documentaţiei de proiect  şi 

executarea lucrărilor de construcţie conform legislaţiei în vigoare. 

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

Comisiei consultative de specialitate protecţia mediului, agricultură, industrie, 

construcţii. 

         

Preşedinte al şedinţei,                                         

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                                Nina  RUSU 

  

 

VIZAT: 

Serviciul juridic                                          I. Malic 

Direcția învățămînt                                     Iu. Certan 

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 Şcolii sportive” 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

         Proiectul deciziei cu privire la starea tehnică a clădirii Şcolii sportive din 

municipiul Străşeni  a fost elaborat în temeiul legislaţiei în vigoare,  Dispoziţiei 

preşedintelui raionului  nr. 73  din 04  iunie  2018  cu  privire la instituirea Comisiei,  

Raportului de expertiză  nr. 159 din 08 mai 2017  privind  starea tehnică a 

construcţiilor portante, elementelor constructive  a clădirii  Şcolii sportive şi a   

Procesului  verbal nr. 01/C – 2018  din 07 iulie 2018  privind  examinarea  stării  

tehnice a  clădirii  şcolii  sportive 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

         Proiectul prevede acţiunea de desfiinţare a  edificiului Şcolii sportive evitînd 

riscul accidentării personalului.  Edificiul  Şcolii sportive în urma  exploatării 

îndelungate, de peste 50 ani,  a provocat  fisuri în fondaţie, slăbirea structurilor de 

rezistenţă, încovoierea pereţilor pe verticală în interior  şi prezintă pericol de 

prăbuşire.    

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

        Implementarea  prezentului proiect  va necesita cheltuieli suplimentare pentru 

elaborarea Proiectului de organizare şi executare a lucrărilor de desfiinţare.   

 

IV. Impactul proiectului 

         Proiectul  va  avea un impact pozitiv asupra extinderii activităţilor 

extracurriculare ale elevilor. În urma desfiinţării edificiului apare necesitatea 

construcţiei  unei  noi Şcoli  sportive  moderne, executate cu  tehnologii avansate în 

construcţii şi cu  înalt grad  de securitate.  

 

V.  Consultarea publică a proiectului 

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

transparenţa în procesul decizional, Proiectul deciziei cu privire la starea tehnică a 

clădirii Şcolii sportive, bun  proprietate publică a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional, www.crstraseni.md,  la directoriul Transparenţa decizională,  

secţiunea  Consultări  publice  a  proiectelor. 

 

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

 

Şef al  Direcţiei învăţămînt                                  Iulia  CERTAN 

 
 

http://www.crstraseni.md/

