
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 
                                                                                                                              

  

DECIZIE nr. 3/ 

din 24 mai 2019 

Proiect 

Cu privire la  transmiterea cheltuielilor  

efectuate prin alocații din bugetul 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 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, în baza proceselor-

verbale de recepţie finală, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se transmit autorităților administrației publice locale de nivelul întîi, Casei 

Raionale de Cultură, cheltuielile efectuate prin alocaţii din bugetul raional la 

reparaţii  capitale, pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor 

fixe, conform anexei. 

     2. Se pune în seama contabilului-şef al Aparatului preşedintelui raionului (V. 

Gobja)  executarea prevederilor prezentei decizii. 

     3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama 

preşedintelui raionului (M. Popa). 

     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 

 

AVIZAT: 

 
Serviciul juridic                                                     Malic Ion 

Direcția finanțe                                                      Manoli Vera 

Contabil-șef al  

Aparatului președintelui raionului                       Gobja Veronica 



 

 

  

                                                                                                         Anexa   

                                  la Decizia Consiliului raional Străşeni   

                                                                                                      nr. 3/     din  24 mai  2019 

 

 

Denumirea 

instituţiei 

Denumirea 

antreprenorului 

Suma,lei Obiectul reparațiilor capitale 

Primăria mun. 

Străşeni 

SRL Sorom 

Proiect 

16766,84 Servicii de supraveghere tehnică, executarea și 

verificarea lucrărilor de renovare a unui 

segment de apeduct deteriorat în com. Micăuți 

Primăria mun. 

Străşeni 

SRL Valedesign 

Cons 

1676684,47 Lucrări de renovare a unui segment de 

apeduct deteriorat în comuna Micăuți a 

apeductului Micăuți-Strășeni 

Primăria mun. 

Străşeni 

SRL Polimer 

Gaz Complet 

348196,51 Lucrări de renovare a unui segment de 

apeduct deteriorat în comuna Micăuți a 

apeductului Micăuți-Strășeni 

Primăria mun. 

Străşeni 

SRL Budei Com 187903,88 Lucrări de amenajare a stadionului la  LT ”M. 

Eminescu”,  or. Strășeni 

Casa Raională 

de Cultură 

Strășeni 

SRL Vegan Com 719379,70 Lucrări de reparație a blocului sanitar la Casa 

Raională de Cultură Strășeni 

TOTAL  2948931,40  

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la  transmiterea  cheltuielilor efectuate 

 prin alocații din bugetul raional” 

 

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 cheltuielilor efectuate prin alocații din bugetul 

raional” a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 436/2006 privind 

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii 523/1999 cu 

privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, cu modificările 

ulterioare, 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 proceselor-verbale de recepție finală. 

Proiectul deciziei  a fost elaborat în scopul majorării valorii de bilanț a fondurilor fixe a 

instituțiilor în care s-au efectuat reparații capitale din contul mijloacelor financiare alocate 

din bugetul raional. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul deciziei conține 1 anexă, în care sunt indicate denumirea instituției, suma 

costurilor lucrărilor și denumirea lucrărilor efectuate  

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 cheltuielilor efectuate prin alocații 

din  bugetul raional” a fost avizat de către Serviciul juridic, Direcția finanțe,  secretarul 

Consiliului raional Strășeni. 

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,                             Veronica Gobja 


