
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
 

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

din ___ __________  2023 

 

cu privire la transmiterea volumelor de lucrări capitale  

îndeplinite pe parcursul anului 2022  
 

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 pentru anul 2022,  

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 anului 2022 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 30 aprilie 2023 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, 

Răcilă Olesea. 

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

- Direcției Finanțe Cimișlia; 

- 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   

http://www.raioncimislia.md/


Coordonat: 

Preşedintele raionului          Mihail Olărescu  

 

Avizat: 

Secretarul consiliului          Gheorghe Netedu  

Șef, Secția Administrație Publică        Mariana Vasluian 

Șef, Secția Juridică         Ghenadie Grosu 

 

Proiect elaborat de: 

Șef, Direcţia Finanţe Cimișlia        Olesea Răcilă   



Lista lucrărilor efectuate pe parcursul anului 2022 

 
Nr. 

d/o 

Denumirea  instituției publice 

care transmite lucrările 

Suma, 

lei 
Denumirea lucrărilor 

Denumirea UAT care 

primește lucrările 

1 
IP Liceul Teoretic „Ion 

Creangă”, or. Cimișlia 
2089771,48 

Construcția unui bloc școlar cu încăperi administrative, spații 

pentru alimentare, amenajare a curții interioare, schimbarea 

ferestrelor termopan la căminul instituției 

Consiliul orășenesc 

Cimișlia 

2 
IP Liceul Teoretic „Mihai 

Eminescu”, or. Cimișlia 
2569703,13 

Lucrări de modernizare a stadionului, lucrări de amenajare a 

terenului adiacent, construcția peretelui de sprijin 

Consiliul orășenesc 

Cimișlia 

3 
IP Liceul Teoretic „Hyperion”, 

s. Gura Galbenei 
379978,60 Construcția stației de epurare 

Consiliul sătesc Gura 

Galbenei 

4 
IP Liceul Internat cu profil 

sportiv Lipoveni,  s. Lipoveni 
1068400,00 

Modernizarea stadionului, construcția stației de epurare, 

reparația acoperișului la galeria instituției  

Consiliul comunal 

Lipoveni 

5 IP Gimnaziul Batîr, s Batîr 285000,00 Construcția stației de epurare Consiliul sătesc Batîr 

6 
IP Gimnaziul Gradiște, s. 
Gradiște 

285000,00 Construcția stației de epurare 
Consiliul comunal 
Gradiște 

7 IP Gimnaziul Hîrtop, s. Hîrtop 297072,64 Construcția acoperișului galeriei gimnaziului Consiliul comunal Hîrtop 

8 
IP GM „Dimitrie Cantemir”, s. 

Ialpujeni 
208162,00 

Construcția stației de epurare și instalarea sistemului de 

canalizare 

Consiliul comunal 

Ialpujeni 

9 
IP Gimnaziul „Constantin 

Stere”,  s. Javgur 
5700,00 Schimbarea geamului la ospătăria instituției  Consiliul comunal Javgur 

10 
IP Gimnaziul  „Tudor Strișcă”,  
s. Satul Nou 

284999,35 Renovarea rețelelor electrice interioare Consiliul local Satul Nou 

11 
IP Gimnaziul „Sergiu Coipan”,  

s. Selemet 
285000,00 Construcția stației de epurare  Consiliul local Selemet 

12 
IP Gimnaziul Troițcoe, s. 

Troițcoe 
304735,00 Construcția spațiului sanitar în instituție Consiliul sătesc Troițcoe 

13 

IP Școala primară grădiniță 

„Liuba Dimitriu”, s. Ciucur 

Mingir 

343360,42 Construcția stației de epurare 
Consiliul sătesc Ciucur 

Mingir 

 TOTAL : 8406882,62   

 
Notă: Cifrele au fost preluate din sistemul informațional TREZ la situația din 31.12.2022. 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 de decizie nr.___/___ din __________2023 
 

cu privire la transmiterea volumelor de lucrări capitale  

îndeplinite pe parcursul anului 2022  
 

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 anului 2022 instituțiile de învățământ, 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 are s-au efectuat reparații capitale din contul mijloacelor financiare alocate din 

bugetul raional. 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 cu privire 

la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind 

evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, în cazul cînd din contul mijloacelor 

bugetare au fost efectuate lucrări de reparaţie capitală a mijloacelor fixe aflate la balanţa altor structuri 

(fondator al cărora este autoritatea publică locală), volumele lucrărilor îndeplinite în decursul anului 

bugetar se transmit structurii la balanţa căreia se află mijloacele fixe respective. Cu suma transmisă se 

măreşte cota de participare a autorităţilor publice respective în capitalul acestora. 

3. 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 2022 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. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

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

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și 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, secțiunea – Transparență 

decizională / Proiecte de decizii. 

Proiectul decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se propune 

consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

Şef Direcţie Finanţe                            Olesea RĂCILĂ 

http://www.raioncimislia.md/

