
Proiect 

 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

 

 

Decizie  

 

nr. ______________                                                          din ______________2020 

 

 
Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuate 

la reparația capitală a edificiilor. 

 

 

În temeiul art.43(1)c) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 

2006;  

Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 901 din 31.12.2015 „Despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a  bunurilor proprietate publică”; 

În temeiul art.11 alin 2 al Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007; 

Conform 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. 

 

Consiliul raional Ungheni, 

 
D E C I D E: 

 

 

1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, de la balanța instituțiilor din subordinea Consiliului raional 

la balanța primăriilor a volumului de lucrări efectuate la reparația capitală a instituţiilor de 

învățămînt, după cum urmează de la : 

 

- Şcoala primară „Spiridon Vangheli” la primăria Ungheni reparaţia capitală în sumă de 349909,50 

lei; 

- Liceul teoretic ”Vasile Alecsandri” la primăria Ungheni reparaţia capitală în sumă de 383549,00  

-  lei; 

- Liceul teoretic „A.Pușkin” la primăria Ungheni reparaţia capitală în sumă de 299325,34 lei; 

- Liceul teoretic „Ch. Asachi” la primăria Ungheni reparaţia capitală în sumă de 299909,11 lei; 

- Gimnaziul „M.Savciuc” s.Buşîla la primăria Buşîla reparaţia capitală în sumă de 360584,93 lei; 

- Gimnaziul Costuleni  la primăria Costuleni reparația capitală în sumă de 249883,70 lei; 

- Gimnaziul Floriţoaia-Nouă la primăria Floriţoaia-Veche reparaţia capitală în sumă de 339014,97 

lei; 

- Liceul teoretic „Alexei Mateevici” Pîrliţa la primăria Pîrliţa reparaţia capitală în sumă de 

392936,32 lei; 

- Gimnaziul „Ion Vatamanu” Pîrliţa la primăria Pîrliţa reparaţia capitală în sumă de 157617,34 lei; 

- Gimnaziul Hîrcești la primăria Hîrcești reparaţia capitală în sumă de 295818,40 lei; 

- Gimnaziul Gherman la primăria Sculeni reparaţia capitală în sumă de 35000,00 lei; 

- Gimnaziul Todireşti la primăria Todireşti reparaţia capitală în sumă de 296103,65 lei; 

- Gimnaziul „A.Chivriga” s.Valea-Mare la primăria Valea-Mare reparaţia capitală în sumă de 

290300,00 lei;        

- Gimnaziul ”Pavel Buruiană” Condrătești la primăria Condrătești reparaţia capitală în sumă de 

299682,37 lei; 

- Gimnaziul Chirileni la primăria  Chirileni reparaţia capitală în sumă de 110611,79 lei; 

- Gimnaziul Bumbăta la primăria  Bumbăta reparaţia capitală în sumă de 341253,99 lei; 

- Gimnaziul Cetîreni la primăria  Cetîreni reparaţia capitală în sumă de 152516,60 lei; 



- Gimnaziul Negurenii-Vechi la primăria Negurenii-Vechi reparaţia capitală în sumă de 299857,79 

lei; 

- Gimnaziul ,,Paul Mihail’’Cornova la primăria Cornova reparația capitală in sumă de 299953,99 

lei; 

- Gimnaziul ”D. Cantemir” or. Cornești la primăria or. Cornești reparaţia capitală în sumă de 

208068,04 lei; 

- Gimnaziul Alexeevca la primăria Alexeevca reparația capitală în sumă de 176334,06 lei; 

- Gimnaziul Buzduganii de Sus la primăria Valea-Mare reparaţia capitală în sumă de 263365,59 

lei; 

- Gimnaziul Buciumeni la primăria Buciumeni reparaţia capitală în sumă de 72695,34 lei; 

- Gimnaziul Năpădeni la primăria Năpădeni   reparația capitală în sumă de 299275,56 lei; 

-     Gimnaziul Cornești la primăria s.Cornești  reparația capitală în sumă de 299963,45 lei; 

-     Gimnaziu Semeni la primăria Zagarancea reparația capitală în sumă de 359975,50 lei;   

-     Gimnaziu Zagarancea la primăria Zagarancea reparația capitală în sumă de 299558,00 lei; 

- Școala-primară, grădinița Drujba la primăria Hîrcești reparația capitală în sumă de 114300,00 

lei; 

- Gimnaziul Frăsinești la primăria Măcărești reparația capitală în sumă de 293747,55 lei; 

- Gimnaziul Rădenii Vechi la primăria Rădenii Vechi reparația capitală în sumă de 298887,11 lei; 

- Gimnaziul Teșcureni la primăria Teșcureni reparația capitală în sumă de 115290,39 lei; 

- Gimnaziul ”A.Tamazlîcaru” s.Grăseni la primăria Todirești reparația capitală în sumă de 

299721,26 lei; 

 

2. Se permite transmiterea  volumului lucrărilor, conform documentelor justificative, îndeplinite la 

reparaţia capitală a edificiilor instituţiilor de învăţămînt, care vor fi recepţionate  în luna decembrie 

2020 , de către executorii secundari de buget cărora nu le aparţine obiectul de reparaţii capitale,  

primăriilor la balanţa cărora se află obiectul,  cu aprobarea ulterioară la şedinţa Consiliului Raional. 

 

3. Președintele raionului, dna Mitriuc Ghenadi, va institui comisia de predare – primire a volumului 

lucrărilor efectuate la reparația capitală . 

 

 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Mitriuc Ghenadi, preşedintele   

raionului . 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                  _________________________      

 

            Contrasemnează: 

             Secretarul Consiliului raional                  Rodica Liţcan 

 

             Şef Serviciu Juridice şi Resurse Umane                                   Irina Toader 

 

             Şef DF Ungheni                                                                             Tatiana Struc   


