
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

Proiect

DECIZIE Nr./?/ /ЛГ

cu privire la raportul de activitate al
ÎM „Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii” Cimișlia pentru anul 2022

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
- Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
- Programul de activitate al Consiliului Raional Cimișlia pentru anul 2022, aprobat prin 

Decizia Consiliului Raional Cimișlia nr. 07/03 din 17 decembrie 2021;
- pct. 57 cap. VIII din Decizia Consiliului Raional Cimișlia nr. 07/06 din 17.12.2021 cu 

privire la Statutul Î.M “Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii” Cimișlia.

Audiind raportul de activitate al ÎM “Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii” 
Cimișlia, pentru 9 luni ale anului 2022, prezentat de dl Victor Cojocari, manager al 
întreprinderii Municipale “Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii” Cimișlia, Consiliul 
Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se ia act de raportul de activitatea al ÎM “Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii” 
Cimișlia, conform anexei.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Tatiana Aramă, 
vicepreședinte al raionului.

3. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință:
- Vicepreședintelui raionului, dnei Tatiana Aramă;
- întreprinderii Municipale “Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii” Cimișlia;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia .www.raioncimislia.md

Președintele ședinței

Contrasemnează:
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

http://www.raioncimislia.md


Coordonat:

Președintele raionului Mihail Olărescu

Avizat:

Vicepreședinte al raionului

Secretarul consiliului

Tatiana Aramă

Ghenadie Grosu

Victor Cojocari

heorghe Netedu

Mariana VasluianȘef, Secția Administrație Publică

Specialist principal, Serviciul Juridic

Proiect elaborat:
Manager, ÎM ’’Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii” Cimișlia

Anexa 
la Decizia Consiliului Raional 

nr.din___________

RAPORT 
de activitate al IM ’’Biroul de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii” Cimișlia 

pentru 9 luni ale anului 2022

în conformitate cu prevederile Legii nr. 436/2006 privind administrația publică 
locală și în legătura cu necesitatea examinării suplimentare a problemelor de arhitectură, 
urbanism și amenajarea teritoriului, Consiliul Raional Cimișlia a decis să fondeze ÎM 
“BPPS” Cimișlia (în locul biroului, care a funcționat din anul 1965 pînă la formarea 
județelor), și a aprobat Statutul Biroului, conform deciziei nr. 07/06 din 17.12.2021.

ÎM “BPPS” Cimișlia a fost înregistrată de Camera înregistrării de Stat de pe lângă 
Ministerul Justiției al RM la data de 16.12.2004 cu codul fiscal IDNO 1004605006974 și 
este deservită prin sistemul creditar-bancar al RM de către BC “Moldova-Agroindbanc”, 
filiala Cimișlia prin contul de decontare 2251317084 în valută națională.

Biroul activează în baza principiilor autogestiunii și autofinanțării depline și 
prestează servicii de arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului, conform Statutului.

Activitatea și remunerarea muncii se efectuează din contul mijloacelor acumulate de 
la prestarea serviciilor.

Achitările pentru lucrările executate se efectuează în baza prețurilor contractuale, 
calculate în corespundere cu codurile de prețuri pentru lucrări de proiectare.

La Birou sunt angajate 4 persoane.

De la momentul fondării, ÎM “BPPS” Cimișlia arendează încăpere de la Consiliul 
Raional Cimișlia.



Biroul întocmește raporturi financiare cu privire la activitatea sa și le prezintă Secției 
de Statistică, Secției de asigurări sociale de Stat, Inspectoratului Fiscal pe raionul Cimișlia 
în ordinea stabilită pentru întreprinderile Municipale.

Principalele activități ale ÎM “BPPS” Cimișlia:

1. Lucrări de proiectare în domeniul arhitecturii, urbanismului și ingineriei:
• Construcții civile.
• Replanificarea, reconstrucția obiectelor.
• Desființarea obiectelor.
• Proiectarea terenurilor sportive.
• Amenajarea terenurilor.
• Proiectarea planurilor urbanistice de detaliu (PUD).
• Schimbarea destinației construcțiilor.

2. Elaborarea schemelor sectoarelor de teren aferente obiectelor.
3. Elaborarea proceselor verbale de recepție finală a obiectelor.
4. Alte servicii tehnice legate de construcții civile.

Activitatea financiară.
în anul 2022 activitatea economico-financiară este caracterizată de volumul 

solicitărilor.

Conform evidenței contabile veniturile pentru prestarea serviciilor pentru 9 luni ale 
anului 2022 (01.01.2022-30.09.2022) constituie 295995.78 lei.

Pe parcursul a 9 luni din anul 2022 au fost elaborate lucrări de proiectare la 
următoarele obiecte:

• Case de locuit- 24;
• Construcții auxiliare- 4;
• Amenajarea acceselor și curților blocurilor de locuit- 2;
• Terenuri de minifotbal - 4, în satele: Mihailovca, Sadaclia, Zloți;
• Construcții comerciale - 4;
• Reparația capitală cu construcția anexei a Oficiului de Sănătate în s. Iurievca;
• Reparația capitală a Oficiului Medicilor de Familie din str. M. Frunze 10, sat. 

Bogdanovca-Veche, r-1 Cimișlia;
• Turn de Veghe din lemn și amenajarea terenului adiacent Muzeului de Istorie, 

Etnografie și Artă din or. Cimișlia.

Sarcinile principale de dezvoltare:

• A ridica gradul de concurență a întreprinderii prin noi tehnologii și implementarea 
proiectării prin programe specializate, intensificarea poductivității muncii;

• De mărit sfera serviciilor prestate în domeniul proiectării, topogeodeziei și lucrărilor 
cadastrale;

• Diversificarea serviciilor prestate clienților;



• Mărirea zonei de cuprindere pentru prestarea serviciilor;
• Mobilizarea colectivului cu scopul ridicării volumului de lucrări și servicii pe anul 

2023;
• Pregătirea și orientarea profesională a cadrelor în corespundere cu perioada atestării;
• Folosirea rațională a resurselor întreprinderii.

Riscurile, incertitudinile cu care se confruntă întreprinderea:

• Activitatea întreprinderii, depinde de starea economică și investițională a țării, 
ceea ce duce la lipsa clienților;

• Concurența mare în domeniu proiectării.

Evenimentul de baza care a afectat grav activitatea întreprinderii este starea 
economică regională.

Manager, ÎM “BPPS” Cimișlia ‘BIROUL DE
PROSZ Victor Cojocari



Notă informativă
Ia proiectul de decizie nr./^/^Гdin Z%Z 2022 

cu privire la raportul de activitate al ÎM 
„Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii” Cimișlia pentru anul 2022

întreprinderea Municipală „Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii” Cimișlia a fost 
fondată de către Consiliul Raional Cimișlia și activează în baza statutului aprobat prin 
Decizia Consiliului Raional Cimișlia nr. 07/06 din 17.12.2021 “Cu privire la Î.M. “Biroul de 
proiectări, prospecțiuni și servicii” Cimișlia.

Activitatea întreprinderii este bazată pe principiile autogestiunii și autofinanțării depline 
și prestează servicii de arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului, conform Statutului.

în perioada 01.01.2022-30.09.2022 ÎM “BPPS” Cimișlia a activat în vederea realizării 
documentației de proiect pentru obiecte atît din domeniul public cît și privat.

Raportul de activitate al Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectări, prospecțiuni și 
servicii” Cimișlia, se anexează.

Manager, ÎM “BPPS” Cimișlia Victor Cojocari


