
Republica Moldova                                                         Республика Молдова
Consiliul Raional                                                                Районный Совет
    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ 
      
                                                                                                                             

 
DECIZIE nr. 1/

din 15 februarie 2019

Cu privire la  transmiterea cheltuielilor 
efectuate prin aloca ii din bugetul raional ț

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, cu modificările i completările  ulterioare, Legii nr. 523/1999 cuș
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  i  a  Normelor  metodologice  privind  eviden a  contabilă  i  raportareaș ț ș
financiară  în  sistemul  bugetar”,  cu  modificările  ulterioare,  în  baza  proceselor-
verbale de recepţie finală, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1.   Se  transmit  autorită ilor  administra iei  publice  locale  de  nivelul  întîi,ț ț
Direc iei  învă ămînt,  cheltuielile  efectuate  prin  alocaţii  din  bugetul  raional  laț ț
reparaţii  capitale la  instituţiile de învăţămînt, pentru a fi raportate la majorarea
valorii de bilanţ a fondurilor fixe, conform anexelor 1-3.
     2. Se pune în sarcina contabilului-şef al Aparatului preşedintelui raionului şi
contabilului-şef al Liceului Teoretic Romăne ti  executarea prevederilor prezenteiș
decizii.
     3.  Controlul  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina
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
Direc ia finan e                                                  Manoli Veraț ț
Contabil- ef al ș
Aparatului pre edintelui raionului                     Gobja Veronicaș



                                                                                        Anexa nr.1
            la  Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                                 nr. 1/      din 15 februarie 2019

Lista 
obiectelor de construcţii capitale efectuate prin investiţii din bugetul raional 

de către Aparatul preşedintelui raionului care se  transmit autorităţilor administra iei publiceț
locale de nivelul întîi

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma,lei Obiectul reparaţiilor capitale

Primăria Cojuşna SRL Proiect Gabion 357046,46 Lucrări  de reparaţie capitală a 
blocurilor sanitare i a et. III  la Liceulș
Teoretic ,,A. Russo,, s. Cojuşna

Primăria Cojuşna SRL Protehservice 1500000,00 Lucrări  de reparaţie capitală a 
sistemului de încălzire la Liceul 
Teoretic ,,A. Russo,, s. Cojuşna

Primăria Cojuşna SRL Vichidoc 
Consulting

800,00 Servicii de verificare a documentaţiei 
de deviz pentru obiectul Reparaţie 
capitală a acoperişului la Liceul 
Teoretic ,, A. Russo,, s. Cojuşna

Primăria Sireți SRL Devastcom 247120,00 Reparația capitală a acoperișului 
Liceului Teoretic Sireți din s. Sireți

Primăria Sireți FPC Panlagaz SRL 99995,24 Construcţia blocului sanitar la Casa de
Cultură din s. Sireți

Primăria Scoreni SRL Vavicom 
Construct

57200,00 Servicii de proiectare pentru reparația 
capitală a acoperișului Liceului 
Teoretic Universul din s. Scoreni

Primăria Lozova SRL Polimer Gaz 
Complet

208382,21 Alimentarea cu apă a Liceului 
Teoretic „N. Vornicescu” din s. 
Lozova

Primăria Lozova SRL Tehnosimplex 820616,44 Reparaţia capitală a acoperişului 
Liceului Teoretic. ,,M. N. 
Vornicescu”, s. Lozova

Primăria Lozova SRL Polimer Gaz 
Complet

190034,53 Lucrări de reparaţie la Grădiniţa de 
copii din s. Lozova

Primăria Lozova Arede Metal Plast 
SRL

100000,00 Reutilarea parţială a clădirii fostului 
spital în post de pompieri şi salvatori 
situată în s. Lozova

Primăria 
Vorniceni

SRL Elve-Construct 638570,00 Reparaţia capitală a acoperişului 
Liceului Teoretic ,,I. Inculeţ,, 
s. Vorniceni

Primăria 
Vorniceni

SRL Sorom Proiect 12219,00 Servicii de supraveghere 
tehnică,executare şi verificare a 
calităţii lucrărilor de reparație capitală
acoperișului la Liceul Teoretic ,,I. 
Inculeţ”, s. Vorniceni

Primăria Căpriana SRL Ferodin Grup 13148,00 Servicii de supraveghere 
tehnică,executare şi verificare a 
calităţii lucrărilor de reparație capitală



a acoperișului Gimnaziului Căpriana
Primăria Micăuţi SRL Vichidoc 

Consulting
700,00 Servicii de verificare a documentaţiei 

de deviz pentru obiectul Schimbarea 
geamurilor la Gimnaziul din s. 
Micăuţi

Primăria Micăuţi SRL Proiect Gabion 383589,48 Schimbarea geamurilor la Gimnaziul 
din s. Micăuţi

Primăria Micăuţi SRL Maristecons 12349,91 Schimbarea geamurilor la Gimnaziul 
din s. Micăuţi

Primăria Micăuţi SRL Polimer Gaz 
Complet

90652,38 Reparaţie capitală a spălătoriei la 
Grădiniţa de copii din s. Micăuţi

Primăria Micăuţi Termoconductplast 
SRL

118377,49 Reparaţie capitală a spălătoriei la 
Grădiniţa de copii din s. Micăuţi

Primăria Strășeni SRL Labtest AC-
DC

14123,00 Servicii de supraveghere tehnică a 
calităţii lucrărilor pentru obiectul 
Reabilitarea Gimnaziul „M. Viteazul,”
mun. Străşeni

Primăria Strășeni SRL Climatsistem 106162,50 Tîmplărie din PVC  la Grădinița de 
copii nr. 2, mun. Strășeni

Primăria Strășeni SRL Neldiro 92942,00 Lucrări de finisare a glafurilor la 
Grădinița de copii nr.2,  mun. Strășeni

Primăria Strășeni SRL Sorom Proiect 239953,51 Lucrări de reparaţie a sălii de grupă la 
Grădinița de copii nr. 5,  mun. 
Strășeni

Primăria Strășeni SRL Vichidoc 
Consulting

700,00 Servicii de verificare a documentaţiei 
de deviz pentru lucrări de reparaţie a 
sălii de grupă la Grădinița de copii 
nr.5 din mun. Strășeni

Primăria Negreşti FPC Panlagaz SRL 119880,90 Construcţia gardului la Grădini a de ț
copii  s. Negreşti

Primăria Recea FPC Panlagaz SRL 119834,54 Reparaţia gardului la Grădini a de ț
copii  s. Recea

Primăria 
Ghelăuza

FPC Panlagaz SRL 119967,80 Reparaţia gardului la Grădini a de ț
copii  s. Saca

Primăria Ţigăneşti FPC Panlagaz SRL 119756,42 Construcţia gardului la Grădini a de ț
copii  s. Ţigăneşti

Primăria 
Codreanca

SRL Neldiro 100144,11 Lucrări de schimbare a tîmplăriei din 
lemn pe tîmplărie din PVC  la 
Grădini a de copii  s. Lupa - Receaț

Primăria Tătăreşti SRL Neldiro 52552,33 Lucrări de schimbare a tîmplăriei din 
lemn pe tîmplărie din PVC  la 
Grădini a de copii  s. Tătăreştiț

Primăria Oneşti SRL Neldiro 112916,87 Lucrări de reparaţie şi amenajare a 
Grădiniţei de copii din s. Oneşti

Primăria Bucovăţ Termoconductplast 
SRL

115150,19 Lucrări de reparaţie a blocului sanitar 
la Grădini a de copii  or. Bucovăţț

Primăria Bucovăţ SRL Polimer Gaz 
Complet

34847,93 Lucrări de reparaţie la Grădiniţa de 
copii  or. Bucovăţ

Primăria Roşcani NONI-IN SRL 71331,67 Lucrări de reparaţii interioare la Casa 
de Cultură  s. Roşcani 

Primăria Zubreşti SRL Vichidoc 600,00 Servicii de verificare a documentaţiei 



Consulting de deviz pentru obiectul Reparaţie 
capitală a acoperişului la Liceul 
Teoretic Zubreşti

Primăria Găleşti Jereghi Servicii SRL 148329,14 Extinderea iluminatului stradal în s. 
Găleşti

Direcţia 
învăţămînt

SRL Sorom Proiect 400000,00 Alimentarea cu apă și canalizare, 
soluții arhitecturale pentru renovarea 
blocului de dormitoare 2D a Centrului 
de odihnă şi agrement pentru copii şi 
tineret ”Divertis”.

Direcţia 
învăţămînt

SRL Sorom Proiect 13956,00 Servicii de elaborare a proiectului de 
desfiinţare a colii sportive din mun. Ș
Străşeni

Direcţia 
învăţămînt

SC Luxgaz SRL 95800,00 Servicii de elaborare a proiectului 
tehnic pentru coala sportivă din mun.Ș
Străşeni

Direcţia 
învăţămînt

SRL Devastcom 119918,00 Desfiinţarea construcţiei existente a 
colii sportive din mun. StrăşeniȘ

TOTAL: 7049668.05



                                                                                           Anexa nr. 2 
la Decizia Consiliului Raional Străşeni

                                                                                   nr. 1/       din  15 februarie 2019

Lista 
obiectelor de construcţii capitale efectuate prin investiţii din bugetul raional

 de către Aparatul preşedintelui raionului care se  transmit autorităţilor administra iei publiceț
locale de nivelul întîi

Denumirea 
instituţiei

Denumirea 
antreprenorului

Suma, lei Obiectul repara iilor capitaleț

Primăria Bucovăț SRL Vichidoc 
Consulting

400,00 Verificarea documenta iei pentru lucrări ț
de repara ie a drumului Bucovăț ț

Primăria Căpriana SA Drumuri 
Stră eniș

30000,00 Profilare cu adaos de material nou in 
satul Căpriana

Primăria Căpriana SRL Vichidoc 
Consulting

400,00 Verificarea documenta iei pentru lucrări ț
de repara ie a drumului Căprianaț

Primăria
Codreanca

SRL Vichidoc 
Consulting

450,00 Verificarea documenta iei pentru lucrări ț
de repara ie a drumului Codreancaț

Primăria Dolna SRL Vichidoc 
Consulting

450,00 Verificarea documenta iei pentru lucrări ț
de repara ie a drumului Dolnaț

Primăria Găle tiș SA Drumuri 
Stră eniș

315482,43 Lucrări de repara ii a drumului Găle tiț ș

Primăria Găle tiș SRL Vichidoc 
Consulting

400,00 Verificarea documenta iei pentru lucrări ț
de repara ie a drumului Găle tiț ș

Primăria Lozova SA Drumuri 
Stră eniș

904026,33 Lucrări de repara ie a drumului Lozovaț

Primăria Micău iț SA Drumuri 
Stră eniș

468995,66 Lucrări de repara ie a drumului Micău i ț ț
sectorul 1

Primăria Micău iț SA Drumuri 
Stră eniș

306609,54 Lucrări de repara ie a drumului Micău i ț ț
sectorul 2

Primăria Rădeni SRL Vichidoc 
Consulting

450.00 Verificarea documenta iei pentru lucrări ț
de repara ie a drumului  Drăgu eniț ș

Primăria Rădeni SC Nouconst 
SRL

384527,63 Lucrări de repara ii a drumului de acces ț
spre s. Drăgu eniș

Primăria Rădeni SC Nouconst 
SRL

968927,82 Lucrări de repara ii a drumului de acces ț
spre s. Zamciogi

Primăria Recea SRL Vichidoc 
Consulting

450,00 Verificarea documenta iei pentru lucrări ț
de repara ie a drumului Receaț

Primăria
Romane tiș

SRL Vichidoc 
Consulting

450,00 Verificarea documenta iei pentru lucrări ț
de repara ie a drumului s. Romane tiț ș

Primăria Sire iț SA Drumuri 
Stră eniș

502240,22 Lucrări de repara ii a drumului de acces ț
spre s. Gornoe

Primăria Sire iț SA Drumuri 
Stră eniș

801372,37 Lucrări de repara ii a drumului de acces ț
spre OMF s. Sire iț

Primăria Sire iț SRL Vichidoc 
Consulting

450,00 Verificarea documenta iei pentru lucrări ț
de repara ie a drumului s. Sire iț ț

Primăria igăne tiȚ ș SA Drumuri 425665,96 Lucrări de repara ie a drumului s. ț



Stră eniș igăne tiȚ ș
Primăria igăne tiȚ ș SA Drumuri 

Stră eniș
239530,84 Repara ia drumului de acces  spre ț

mănăstirea  din s. igăne ti Ț ș
Primăria Voinova IM Proteclo 

Geocad
18000,00 Elaborarea devizului de cheltuieli pentru 

construc ia drumului L442 Stră eni –ț ș
Voinova, r. Stră eniș

Primăria Voinova IM Proteclo 
Geocad

8500,00 Servicii de recalculare i actualizare a ș
pre urilor la Reabilitarea si ț
modernizarea drumului Stră eni-ș
Voinova

Primăria Stră eniș SA Drumuri 
Stră eniș

299798,68 Lucrări de repara ie a străzii Stefan cel ț
Mare, or. Stră eniș

Primăria Stră eniș SA Drumuri 
Stră eniș

74847,79 Lucrări de repara ie a drumului de acces ț
la Judecătoria Stră eniș

Primăria Stră eniș SA Drumuri 
Stră eniș

338574,61 Lucrări de repara ie a drumului de acces ț
la Casa de cultură mun. Stră eniș

Primăria Stră eniș SA Drumuri 
Stră eniș

154224,01 Lucrări de repara ie a drumului de acces ț
spre Liceul Teoretic „M. Eminescu”, 
Stră eni Iș

Primăria Stră eniș SA Drumuri 
Stră eniș

508245,10 Lucrări de repara ie a drumulue de accesț
spre Liceul Teoretic „M. Eminescu”, 
Stră eni IIș

Primăria Stră eniș SC Nouconst 
SRL

470991,91 Lucrări de repara ie a drumului L443 ț
M14 Stră eniș

Primăria Stră eniș SC Nouconst 
SRL

172385,79 Lucrări de repara ie a drumului de acces ț
spre L452, mun. Stră eniș

Primăria Stră eniș SRL Budei Com 87563,05 Lucrări de amenajare a stadionului la 
Liceul Teoretic „M. Eminescu”, mun. 
Stră eniș

Total 7484409,74



                                                                 Anexa nr.  3
                                                                     la Decizia  Consiliului Raional Stră eniș
                                                                     nr. 1/     din 15 februarie 2019 

Lista                                                                             

obiectelor de construcții capitale efectuate de către Liceul Teoretic
Romănești    care se   transmit autorității administra iei  publice locale deț

nivelul întîi

Denumirea   
Instituției

Denumirea
antreprenorului

Suma ,lei Obiectul
reparațiilor 
capitale

Primăria  
Romănești

SRL Jereghi 
Servicii

39276,92 Reparația  parțială
a  sistemului  de  
iluminare  la  
Liceul Teoretic 
Romănești 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la  transmiterea  cheltuielilor efectuate

 prin aloca ii din bugetul raional”ț

1.  Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Aparatul pre edintelui raionului, Liceul Teoretic Romăneşti.ș
2.  Condi iile  ce  au  impus  elaborarea  proiectului  de  act  normativ  i  finalită ileț ș ț
urmărite
Proiectul deciziei ”Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin aloca ii din bugetulț
raional”  a  fost  elaborat  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  436/2006  privind
administra ia publică locală, cu modificările i completările ulterioare, Legii 523/1999 cuț ș
privire  la  proprietatea  publică  a  unită ilor  administrativ-teritoriale,  cu  modificărileț
ulterioare,  Ordinului  Ministerului  Finan elor  al  Republicii  Moldova  nr.  216/2015  ”Cuț
privire  la  aprobarea  planului  de  conturi  contabile  în  sistemul  bugetar  i  a  Normelorș
metodologice privind eviden a contabilă i raportarea financiară în sistemul bugetar”, înț ș
baza proceselor-verbale de recep ie finală”.ț
Proiectul  deciziei  nominalizat  a  fost  elaborat  în  scopul  majorării  valorii  de  bilan  aț
fondurilor fixe a institu iilor în care s-au efectuat repara ii capitale din contul mijloacelorț ț
financiare alocate din bugetul raional.
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Proiectul  deciziei  con ine  3  anexe,  în  care  sunt  indicate  denumirea  institu iei,  sumaț ț
costurilor lucrărilor i denumirea lucrărilor efectuate ș
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 i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor expuse i în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la acteleș
normative, proiectul deciziei ”Cu privire la  transmiterea cheltuielilor efectuate prin aloca iiț
din  bugetul raional” a fost avizat de către Direc ia finan e, Serviciul juridic,  secretarulț ț
Consiliului raional Stră eni.ș
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  privind  transparen a  procesuluiț
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 anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din 
Legea integrită ii 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor. ț ț
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice i exclude orice element care ar favorizaș
corup ia.ț
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Legii contabilită iiț

i raportării financiare nr. 287/2017 i Legii 523/1999 cu privire la proprietatea publică aș ș
unită ilor  administrativ-teritoriale.  Proiectul  a  fost  expus  expertizei  juridice  de  cătreț
Serviciul juridic. Structura i con inutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.ș ț

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


	

