
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
 

            D E C I Z I E   Nr. ___  /___      PROIECT 

din ___ __________  2021 

cu privire la transmiterea volumelor de lucrări capitale  

îndeplinite pe parcursul anilor 2019 și 2020  
 

În conformitate cu: 

- art. 4 alin. 2 din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;  

- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;  

- Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale;  

- Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale; 

- Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale; 

- Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice; 

- Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2015  cu privire la aprobarea planului de conturi 

contabile în sistemul bugetar și a normelor metodologice privind evidența contabilă și 

raportarea financiară în sistemul bugetar; 

- Procesele-verbale de recepție finală și Raportul financiar anual pentru anul 2019 și 2020,   

Consiliul raional Cimişlia 

D E C I D E: 

 

1. Se transmit volumele de lucrări aferente investițiilor și reparațiilor curente și capitale efectuate  

pe parcursul anilor 2019 și 2020   din contul bugetului raional,  unităților administrativ 

teritoriale de nivelul întîi, la balanța cărora  este obiectul de construcții, conform anexei. 

2. Instituțiile publice, nominalizate în anexa la prezent decizie, vor asigura transmiterea 

volumelor de lucrări pînă în data de ____ _________ 2021 cu întocmirea actelor de 

transmitere - primire și emiterea facturilor fiscale. 

3.  Se pune în sarcina  instituțiilor publice, nominalizate în anexa la prezenta decizie, să instituie 

comisiile de predare-primire, să perfecteze documentele aferente transmiterii volumelor de 

lucrări și să asigure excuderea din evidența contabilă a volumelor de lucrări transmise. 

4. Se recomandă autorităților publice locale ale unităților administrativ teritoriale de nivelul întîi, 

nominalizate în anexa la prezenta decizie, să  înregistreze în evidența contabilă volumele de 

lucrări primite și să majoreze valorea de bilanț a mijloacelor fixe respective.  

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie șefei Direcției  Finanțe Cimișlia, 

Gorban Olga. 

6. Prezenta decizie se  publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoştinţă:   

      - Direcției Finanțe; 

      - Direcției Învățămînt General Cimișlia; 

      - Consiliilor locale de nivelul întâi vizate; 

      - Instituțiilor publice de învățământ vizate; 

      - Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.   

 

           Preşedintele şedinţei                                                      __________________  

              Contrasemnează: 

          Secretarul consiliului                                             Gheorghe Netedu   

 
 

Coordonat:                                                                                           Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

Avizat:                                                                                                 Gheorghe Netedu, secretarul consiliului           

Proiect elaborat de:                                                                              Olga  Gorban, șef, Direcţia Finanţe Cimișlia  

http://www.raioncimislia.md/


Anexă 

la decizia nr.____  

din ____.03.2021 

                                                                          

Lista lucrărilor efectuate pe parcursul anului 2019 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea  instituției 

publice care transmite 

lucrările 

Suma, 

lei 
Denumirea lucrărilor 

Denumirea APL care 

primește lucrările 

1 IP Gimnaziul Porumbrei, 

s.Porumbrei 

70000,00 Construcția capitală a gardului din partea stîngă a 

gimnaziului 

Consiliul comunal 

Porumbrei 

2 IP GM „Dimitrie Cantemir”, 

s.Ialpujeni 

99056,78 
Reparația fațadei gimnaziului 

Consiliul comunal 

Ialpujeni 

3 IP Gimnaziul Hîrtop,  

s.Hîrtop 

412655,66 Reparația capitală a ospătăriei, procurarea și instalarea 

geamurilor 

Consiliul comunal 

Hîrtop 

4 IP Gimnaziul  „Tudor 

Strișcă”  s.Satul Nou 

399013,00 
Reparația capitală a acoperișului la bucătărie 

Consiliul local Satul 

Nou 

5 IP Gimnaziul Sagaidac,    

s.Sagaidac 

250000,00 
Reparația capitală a blocului sanitar 

Consiliul sătesc 

Sagaidac 

6 IP Liceul Teoretic 

„Hyperion”, s.Gura Galbenei 

313084,70 Lucrări de pavare în curte, reparația sistemului de iluminare, 

reparația cabinetului de chimie, lucrări de renovare a sălii de 

prezentări 

Consiliul sătesc Gura 

Galbenei 

7 IP Gimnaziul „Sergiu Coipan,  

s.Selemet 

349514,95 
Lucrări de pavare în curte, instalarea ferestrelor și ușilor 

Consiliul  local Selemet 

8 IP Gimnaziul „Ștefan cel 

Mare”, s.Mihailovca 

315000,00 Reparația capitală a galeriei cu instalarea ferestrelor, 

sistemului de canalizare, reparația acoperișului la intrare 

Consiliul local 

Mihailovca 

9 IP Gimnaziul Batîr, s.Batîr 249835,00 Reparația capitală a ospătăriei Consiliul sătesc Batîr 

10 IP Licel Teoretic „Mihai 

Eminescu”,  or.Cimișlia 

1959691,91 
Reparația capitală a ospătăriei 

Consiliul orășenesc 

Cimișlia 

11 IP Gimnaziul „Constantin 

Stere”,  s.Javgur 

314672,44 
Reparația capitală a sălii sportive 

Consiliul comunal 

Javgur 

12 IP Gimnaziul Cenac,  s.Cenac 450000,00 Reparația capitală a fațadei centrale a clădirii Consiliul sătesc Cenac 



13 IP Gimnaziul Troițcoe,  

s.Troițcoe 

249993,00 
Reparația capitală a sistemului de încălzire 

Consiliul  sătesc 

Troițcoe 

14 IP Liceul Internat cu profil 

sportiv Lipoveni,  s. Lipoveni 

906343,86 Servicii de proiectări, reparația sistemului de încălzire a 

căminului, construcția cazangeriei, instalarea ușii metalice, 

reparația căminului, cabinetelor de chimie, fizică, gardului 

stadionului 

Consiliul comunal 

Lipoveni 

15 IP Liceul Teoretic  „Ion 

Creangă”,  or.Cimișlia 

513620,33 Lucrări de reparație a fațadei blocului principal, 

replanificarea a două clase în sala pentru alimentarea 

elevilor claselor I-IV 

Consiliul orășenesc 

Cimișlia 

16 IP Gimnaziul Gradiște,   

s.Gradiște 

99469,15 
Schimbarea linoleumului 

Consiliul comunal 

Gradiște 

17 IP Școala Primară –Grădiniță  

”Liuba Dimitriu”,  s.Ciucur –

Mingir 

150000,00 

Reparația capitală a grădiniței, schimbarea podelelor 

Consiliul sătesc Ciucur 

Mingir 

 TOTAL : 7101950,78    

Notă: Cifrele au fost preluate din sistemul informațional TREZ la situația din 31.12.2019.  Cu volumele de lucrări se vor transmite și cheltuielile aferente contractelor: responsabil 
tehnic, dirept de autor, costul proiectului, expertiza tehnică a proiectului, devizului de cheltuieli. 

 

Lista lucrărilor efectuate pe parcursul anului 2020 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea  instituției publice 

care transmite lucrările 

Suma, 

lei 
Denumirea lucrărilor 

Denumirea APL care 

primește lucrările 

1 
IP Liceul Teoretic " Ion 

Creangă", or.Cimișlia 

1023256,73 Renovarea rețelelor electrice din interior, servicii de 

proiect, reparația pardoselii în liceu, pavarea curții liceului, 

procurarea și instalarea termopan pentru sala de baie 

Consiliul orășenesc 

Cimișlia 

2 
IP Liceul Teoretic "Mihai 

Eminescu", or.Cimișlia 

2928794,71 Reconstrucția cantinei, reparația sistemei de încălzire, 

instalarea ușilor, ferestrelor, pavarea scărilor blocului, 

lucrări de modernizare a stadionului 

Consiliul orășenesc 

Cimișlia 

3 IP Liceul Teoretic „Hyperion”, 

s.Gura Galbenei 

290780,27 
Schimbarea ferestrelor 

Consiliul sătesc Gura 

Galbenei 

4 IP Liceul Internat cu profil 

sportiv Lipoveni,  s.Lipoveni 

1418497,59 Pavarea curții, schimbarea geamurilor, reparația pragului, 

modernizarea stadionului.  

Consiliul comunal 

Lipoveni 



5 IP Gimnaziul "Aaleksandr 

Puskin", or.Cimișlia 

397299,52 
Reparația spațiilor sanitare, procurarea și instalarea ușilor 

Consiliul orășenesc 

Cimișlia 

6 
IP Gimnaziul Batir, s.Batîr 

495608,17 Reparația ospătăriei și pragului la întrare în ospătărie, 

construcția stadionului de minifotbsl 

Consiliul sătesc Batîr 

7 IP Gimnaziul Cenac, s.Cenac 614999,24 Termoizolarea blocului si schimbarea ferestrelor  Consiliul sătesc Cenac 

8 IP Școala Primară–Grădiniță  

”Liuba Dimitriu”, s.Ciucur –

Mingir 

62592,42 

Schimbarea pardoselii 

Consiliul sătesc Ciucur 

Mingir 

9 IP Gimnaziul Gradiște, 

s.Gradiște 

240500,00 
Reparatia pardoselii în sălile de clasă 

Consiliul comunal 

Gradiște 

10 
IP Gimnaziul Hîrtop, s.Hîrtop 

231961,50 
Schimbarea ușilor în  interior și pardoselii pe coridor 

Consiliul comunal 

Hîrtop 

11 IP GM „Dimitrie Cantemir”, 

s.Ialpujeni 

133558,00 
Pavarea curții gimnaziului 

Consiliul comunal 

Ialpujeni 

12 IP Gimnaziul „Constantin 

Stere”,  s.Javgur 

185375,35 
Reparația ospătăriei  

Consiliul comunal 

Javgur 

13 IP Gimnaziul „Ștefan cel 

Mare”, s.Mihailovca 

849999,15 Construcția a 2 haznale pentru depozitarea apelor 

reziduale, reparația capitală a acoperișului 

Consiliul local 

Mihailovca 

14 IP Gimnaziul Porumbrei, 

s.Porumbrei 

298406,07 Evacuarea apelor fluviale și pavarea teritoriului, 

proiectarea gazificării instituției  

Consiliul comunal 

Porumbrei 

15 IP Gimnaziul Sagaidac, 

s.Sagaidac 

596875,39 
Gazificarea instituției și reparația exteriorului cladirii 

Consiliul sătesc 

Sagaidac 

16 IP Gimnaziul  „Tudor Strișcă”,  

s.Satul Nou 

548740,58 
Reparația acoperișului 

Consiliul local Satul 

Nou 

17 IP Gimnaziul „Sergiu Coipan”,  

s.Selemet 

724349,24 
Gazificarea instituției, reparația clădirii 

Consiliul local Selemet 

18 IP Gimnaziul Troițcoe, 

s.Troițcoe 

294900,00 
Reparația cazangeriei, procurarea ferestrelor 

Consiliul sătesc Troițcoe 

 TOTAL : 11336493,93   

  Notă: Cifrele au fost preluate din sistemul informațional TREZ la situația din 31.12.2020. Cu volumele de lucrări se vor transmite și cheltuielile aferente contractelor: responsabil 

tehnic, dirept de autor, costul proiectului, expertiza tehnică a proiectului, devizului de cheltuieli. 

 

            Secretarul consiliului                                                  Gheorghe Netedu  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei 

 

cu privire la transmiterea volumelor de lucrări capitale îndeplinite pe parcursul anilor 

2019 și 2020 și majorării valorilor mijloacelor fixe 
 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Direcția Finanțe. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite  

 

Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.523-XV din 

16.07.1999 cu privire la proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, Ordinului  

ministrului finanţelor nr.216/2015  cu privire la aprobarea planului de conturi contabile în 

sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea 

financiară în sistemul bugetar, Codului Educației. 

Conform art.146 din Codul educației,instituțiile publice pot avea în administrare 

clădiri, cămine, instalații inginerești, biblioteci, laboratoare, ateliere, cantine, 

clinici, terenuri, utilaje, mijloace de transport și alte mijloace fixe.  

Clădirile şi terenurile în/pe care instituţiile de învăţămînt publice îşi desfăşoară 

activitatea fac parte din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale. Celelalte bunuri 

sînt proprietatea fondatorilor şi se atribuie instituţiilor de învăţămînt cu drept de gestiune 

operativă.  

Conform art.21 din Codul Educației, instituţiile publice de învăţămînt primar, 

gimnazial, liceal şi extraşcolar (de nivel raional) sînt înfiinţate, reorganizate şi lichidate de 

către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea. 

Pe parcursul anilor 2019 și 2020  instituțiile de învățămînt, fondator cărora este 

Consiliul raional, au efectuat reparații și investiții  capitale ,care conform normelor legale 

urmează a fi transmise APL I,la bilanța cărora sînt înregistrate mijloacele fixe. 

 

Finalitățile urmărite prin adoptarea proiectului respectiv constau în majorarea valorii 

de bilanț a fondurilor fixe  în care s-au efectuat reparații capitale din contul mijloacelor 

financiare alocate din bugetul raional. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Principala prevedere a proiectului de decizie cu privire la transmiterea volumelor de 

lucrări capitale îndeplinite pe parcursul anului 2019 si 2020  și majorării valorilor 

mijloacelor fixe  va asigura descrierea listei obiectelor de construcții capitale efectuate din 

bugetul raional, care urmează a fi transmise unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 



În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, prezentul proiect de decizie este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional 

Cimișlia www.raioncimislia.md. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

În conformitate cu  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de 

decizie a fost transmis spre avizare Secției Administrație Publică, secretarul consiliului 

raional. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

10. Constatările expertizei juridice 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și 

se propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

Şef Direcţie Finanţe                          Olga GORBAN 

http://www.raioncimislia.md/
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