
 

REPUBLICA  MOLDOVA 
               

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 
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                                                                    DECIZIE  

  
          nr. 6/6                                                                                din 03.12.2020 
 
        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, dl 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                                                      Oleg BELBAS 
 
 
         Contrasemnează: 
     Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 
 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „ Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor 

efectuate la reparația capitală a edificiilor” 
 

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 
  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. 
    Scopul proiectului este de a transmite, cu titlu gratuit, de la balanța instituțiilor de 
învățământ  din subordinea Consiliului raional la balanța primăriilor la care se află 
edificiile, a volumului lucrărilor 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. 
 
2. Conformitatea proiectului cu actele normative și legislative în vigoare 
    Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative actuale și 
este elaborat în vederea implementării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind 
transparența în procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele 
normative. 
 
3. Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi  
     Legile care reglementează domeniul vizat : Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administrația publică locală; Hotărârea 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. 
         În urma aprobării deciziei privind transmiterea volumului lucrărilor efectuate la 
reparația capitală a edificiilor, vor fi transmise lucrările de reparație capitală efectuate 
de către instituțiile de învățământ din subordinea Consiliului Raional din mijloacele 
financiare prevăzute în bugetul raional, la primarii la bilanțul cărora se află edificiile 
în cauză. 
 



4. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor 
reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. 
   Implementarea prezentului proiect  de decizie va permite ajustarea datelor bilanțiere  
cu lucrările de reparație real efectuate de către instituțiile de învățământ din 
subordinea Consiliului Raional , prin transmiterea acestora  la APL de nivelul I la 
balanța cărora se află edificiile instituțiilor de învățământ. 
 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ 
   Proiectul de decizie a fost 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. 
 
6.Avizarea și consultarea publică a proiectului 
      În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența 
în procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, 
anunțul cu privire la inițierea elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu 
privire la consultări publice  inclusiv și proiectul de decizie cu toate explicațiile de 
rigoare  a fost plasate pe pagina web www.crungheni.md  a Consiliului raional . 
     Proiectul de decizie se va prezenta comisiilor de specialitate pentru avizare pentru 
a se propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 
 
6. Constatările expertizei juridice 
  Proiectul de decizie privind  transmiterea volumului lucrărilor efectuate la reparația 
capitală a edificiilor , corespunde normelor legale. 
  
7.Impactul proiectului 
    Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea legislației în vigoare. 
 
 
Șef Direcției finanțe 
Struc Tatiana  
 



Anexa nr. 2 
 
 
 

 
SINTEZA  

obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor)  
la proiectul de decizie a Consiliului raional Ungheni privind transmiterea 

volumului lucrărilor efectuate la reparația capitală a edificiilor 
 

  
 

Participantul la avizare 
(expertizare)/consultare 

publică  

Conţinutul obiecţiei/ 
propunerii (recomandării) 

Argumentarea  
autorului 

proiectului 

 
- 

I. Obiecţiile  
Obiecții nu au fost identificate - 
  
II. Propunerile (recomandările)  
Nu au fost înregistrate careva propuneri 
și recomandări 

- 

  
 

 

 

Șef Direcție Finanțe       Tatiana Struc 



Anexa nr. 3 
SINTEZA  

obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor 
 (structurată pe articole sau puncte din proiect)  

 la proiectul de decizie a Consiliului raional Ungheni privind 
transmiterea volumului lucrărilor efectuate la reparația capitală a 

edificiilor 
 

 
Conţinutul articolelor/ 
punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare şi 
coordonare 

Participantul la 
avizare 

(expertizare)/ 
consultare 

publică 

Nr. 
obiecţiei/ 

propunerii/ 
recomandării  

Conţinutul 
obiecţiei/ 

propunerii/reco-
mandării 

Argumen-
tarea 

autorului 
proiectului 

I. Obiecţii şi propuneri de ordin general 
- - - - - 
     

II. Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect 
- - - - - 
     

 

 

 

Șef Direcție Finanțe      Tatiana Struc 


