
 Anunț privind consultarea publică a proiectului de decizie 

„ Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuate 

la reparația capitală a edificiilor” 

 
 

     Direcția Finanțe a Consiliului Raional Ungheni iniţiază, începând cu data de 

14.11.2018 consultarea publică a proiectului de decizie  privind transmiterea 

volumului lucrărilor efectuate la reparația capitală a edificiilor. Scopul proiectului 

este de a transmite, cu titlu gratuit, de la balanța instituțiilor din subordinea 

Consiliului raional la balanța primăriilor la care se află mijloacele fixe, a volumului 

de lucrări efectuate la reparația capitală a edificiilor instituţiilor de învățământ.      

    Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este ajustarea datelor 

bilanțiere cu lucrările de reparație real efectuate de către instituțiile de învățământ 

din subordinea Consiliului Raional , la APL de nivelul I la balanța cărora se află 

edificiile instituțiilor de învățământ. 

   Beneficiarii proiectului de decizie sunt  autoritatea executivă și deliberativă  a 

Consiliului raional și APL de nivelul I. 

   Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art.43(1) c) al 

Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, 

Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 901 din 31.12.2015 „Despre 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a  bunurilor 

proprietate publică”; art.11 al. 2 al Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007; 

ordinului Ministerul Finanţelor nr. 216 din 28.12.2015”Cu privire la aprobarea 

Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice 

privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”,cap III, p 

3.3.47. 

   Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la 

proiectul de decizie , pe adresa: Direcția finanțe Ungheni, strada Națională 9, et. 3, 

bir. 305, municipiul Ungheni  sau  adresa electronică a Direcției Finanțe :  

dfungheni@mail.ru  

    Proiectul deciziei cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018 şi 

nota informativă  sânt disponibile  pe pagina web www.crungheni.md sau la 

sediul Direcției Finanțe. 
 

Termenul de prezentare: 23 noiembrie 2018. 
Persoana responsabilă: 

Struc Tatiana, șef Direcției Finanțe Ungheni, 

Telefon de contact: 0236-2-36-46, e-mail:  tanea_st@mail.ru 
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