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                                                                      DECIZIE  

  

nr. 7/16                                                                                  din 16.12.2021 

  

 

 
Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuate 

la reparația capitală a instituțiilor de învățămînt 

 

 

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 publice 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 mun. Ungheni reparaţia capitală în sumă de 

361631.02 lei; 

- Liceul teoretic ”Vasile Alecsandri” la Primăria mun. Ungheni reparaţia capitală în sumă de 

115543.57  

-  lei; 

- Liceul teoretic ”Mihai Eminescu” la Primăria mun. Ungheni reparaţia capitală în sumă de 

598653.58 

-  lei; 

- Liceul teoretic ”Ion Creangă” Primăria mun. Ungheni reparaţia capitală în sumă de 267987,77  

-  lei; 

- Liceul teoretic „Gh. Asachi” la Primăria mun. Ungheni  reparaţia capitală în sumă de 399938.34 

lei; 

- Liceul teoretic „ Elada” la Primăria com.Măcărești reparaţia capitală în sumă de  355282,61 lei; 

- Gimnaziul Costuleni  la Primăria s.Costuleni reparația capitală în sumă de 298613,17 lei; 

- Liceul teoretic „Alexei Mateevici” Pîrliţa la Primăria com. Pîrliţa reparaţia capitală în sumă de 

166500,00 lei; 

- Gimnaziul „Ion Vatamanu” Pîrliţa la Primăria com.  Pîrliţa reparaţia capitală în sumă de 

295979,65 lei; 

- Gimnaziul Hîrcești la Primăria com. Hîrcești reparaţia capitală în sumă de 280876,56 lei; 



 

- Gimnaziul Gherman la Primăria com. Sculeni reparaţia capitală în sumă de 34050,00 lei; 

- Gimnaziul Todireşti la Primăria com.Todireşti reparaţia capitală în sumă de 2975 lei; 

- Gimnaziul ”Pavel Buruiană” Condrătești la Primăria com. Condrătești reparaţia capitală în sumă 

de 295316,10 lei; 

- Gimnaziul Chirileni la Primăria s. Chirileni reparaţia capitală în sumă de 94648,76 lei; 

- Gimnaziul Bumbăta la Primăria s. Bumbăta reparaţia capitală în sumă de 299011,60 lei; 

- Gimnaziul Cetîreni la Primăria  s. Cetîreni reparaţia capitală în sumă de 296121,19 lei; 

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

18522,00 lei; 

- Gimnaziul Boghenii-Noi la Primăria com. Boghenii-Noi reparaţia capitală în sumă de 98600,00 

lei; 

- Gimnaziul ”G. Vieru” Țighira la Primăria com. Negurenii-Vechi   reparația capitală în sumă de 

299294,72 lei; 

-     Gimnaziul ”Gaudeamus” Petrești la Primăria com. Petrești reparația capitală în sumă de 

400000,00 lei; 

-     Gimnaziul Semeni la Primăria com. Zagarancea reparația capitală în sumă de 66904,52 lei;   

-     Gimnaziul  Zagarancea la Primăria com. Zagarancea reparația capitală în sumă de 304983,37 lei; 

- Școala-primară, grădinița Drujba la Primăria com. Hîrcești reparația capitală în sumă de 

449305,28 lei; 

- Gimnaziul Frăsînești la Primăria com. Măcărești reparația capitală în sumă de 299899,98 lei; 

- Gimnaziul Rădenii- Vechi la Primăria s. Rădenii- Vechi reparația capitală în sumă d 168128,39 

lei; 

- Gimnaziul Unțăști la Primăria s. Unțăști reparația capitală în sumă de 298758,40 lei; 

- Gimnaziul Morenii-Noi la Primăria s.Morenii-Noi reparația capitală în sumă de 299983,09 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 

2021, 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 comisii de predare – primire a volumului 

lucrărilor efectuate la reparația capitală . 

 

 

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

Raionului. 

 

 

 

                                  Preşedintele şedinţei                                                 Gheorghe PETIC 

 

 

            Contrasemnează: 

     Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 

 

 


