
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LTA

PROIECT

DECtZtE Nr.03 t/d
ain Jo *e/>f?, zo2l

cu privire la acceptarea volumelor de lucriri de
repara{ie a clidirii din str. sfinta Maria 7, or. cimiqlia

in contbrmitate cu:
- art. 4 alin. (2) din l-egea nr. 43512006 privind clescentralizarea adrninistrativd;
- art. 43 din Legea nr. 43612006 privind adrninistrafia publica localr;
- Legca nr. 52311999 cu privire la proprietatea publicd a unitAlilor administrative teritoriale:
- HotSr6rea Guvernului nr. 90112015 pentru aprobarea Regularnentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publicd;
- Legea nr. 12112007 privind adrninistrarea qi deetatizarea proprietalii publice;
- Ordinul rninistrului finanfelor nr.21612015 cu privire la aprobarea planului de conturi
contabile in sisternul bugetar qi a normelor rnetodologice privind evidenla contabila qi
raportarea financiard in sisternul bugetar;

AvAnd in vedere procesul-verbal de receptie la tenrinarea lucrarilor nr. 2 din 29
octombrie 2020 , Consiliul raional Cimislia.

DECIDE:

l. Se acceptl volurnele de lucrdri. de reparatie a cladirii din str. Sfinta Maria.7. or.
Cirniqlia, cod cadastral  proprietate a raionului Cimislia. transmisa
Inspectoratului de Polifie CirniElia prin contract de comodat nr. I l/16 din 02 noiernbrie
20l6,inbaza Deciziei consiliului raional 06127 din22 septembrie 2Ol6,in care este
amplasat Sectorul de Polilie nr. I al IP Cirniqlia, electuate din contul Inspectoratului
General al Poli{iei.

2. $e1'serviciu, contabil-gef, Serviciul Contabilitate, dna Bulat Tatiana, va maiora costul
cladirii, cod cadastral , cu suma de  lei, in confbnnitate cr"r

actele contirmative.
3. Controlul asupra execut[rii prezentei decizii se atribuie presedintelui raionului,
4. Pre'zenta decizie se publica in Registrul de stat al actelor locale ;i se aduce la cuno;;tin([:

- Serviciului Contabilitate:
- Direcliei I.'inanle Cimiglia;
- Inspectoratului de Polilie Cirniqlia;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimiqlia ww_w_.fal9u_ciulrslia,rnd.

Preqedintele qedinfei

Contrasem neazd:

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu
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Coordonat: 
/fre;edintele raionului

Avizat: Secretarul consiliului

Specialist principal Serviciul Juridi

Olirescu Mihail

Netedu Gheorghe

Ciuntu Viorica

$ef Direclia Finanle 
., _(.' 

Gorban Olga

Proiect elaborate de Eef Serviciul Contabilitate : $\ilr[ Bulat Tatianae

Notd informativd
la proiectul de decizie ,, acceptarea costurilor
reparaliei a clddirii din str. Sfinta MariaT"

inbaza Deciziei nr. 06127 din 22 septembrie 2016, a fost transmisd in comodat
clddirea administrativd, situatd in or. Cimiqlia, str. Sfinta Maria nr. T,Inspectoratului
de Poli{ie Cimiqlia pentru amplasarea sectorului nr. 1.

Conform contractului IP Cimiqlia se obligi sd suporte costul reparaliilor bunului
imobit. in anii 2017-2020 Inspectoratul General a foUli.i a eiectuat lucrdri de
reparalii capitale a clidirii in sum5 de lei, care au fost transmise cdtre
Inspectoratul de Polifie Cimiqlia.
Avind in vedere normele metodologice privind evidenfa contabild, se propune
acceptarea primirii costurilor reparaliei pentru majorarea valorii de bilan{ a clddirii.

$ef serviciul contabilitate, contabil- qef Bulat Tatiana


