
ANUNȚ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie 

       Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, la data de 24 noiembrie 2022, ora 15:00, în 

format online și cu prezența fizică, accesând  linkul  https://meet.google.com/hts-dchz-

rgw?pli=1&authuser=0 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la transmiterea 

volumelor de lucrări capitale îndeplinite în perioada 2013-2022 a unor instituții publice de 
învățământ și majorării valorilor mijloacelor fixe”, proiect care urmează a fi examinat în ședința 
ordinară a consiliului raional din 08.12.2022.  

       Scopul proiectului este organizarea procedurii administrative de transmitere autorităților publice 
locale de nivelul I a actelor de finisare a lucrărilor de reparații capitale cu volumele de lucrări capitale 
îndeplinite în perioada 2013-2022 în instituțiile publice de învățământ din raion.  

       Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este adoptarea actului juridic al 

Consiliului raional, prin care vor fi transmise volumele lucrărilor de reparaţie capitală a mijloacelor 
fixe (clădiri, aflate la balanţa UAT de nivelul I (fondator al cărora este), îndeplinite în perioada 2013-

2022 de către instituțiile bugetare din subordinea Consiliului raional. 
  Prevederile de bază ale proiectului sunt:  

01. Se ia act de nota privind transmiterea volumelor de lucrări capitale îndeplinite în perioada 2013-

2022 a unor instituții publice de învățământ și majorării valorilor mijloacelor fixe (se anexează). 
02. Se transmit autorităților publice locale de nivelul I volumele de lucrări capitale îndeplinite în 

perioada 2013-2022 a unor instituții publice de învățământ și majorării valorilor mijloacelor fixe 
în sumă totală de 15622695,58 lei, după cum urmează: 
Nr. Denumirea instituției care transmite: Denumirea instituției 

care primește: 
Suma, lei 

1 Gimnaziul „M. Eminescu” or. Cantemir Primăria Cantemir 557391,93 lei 

2 Gimnaziul „I. Creangă” Cania Primăria Cania 184999,75 lei 

3 Gimnaziul „M. Eminescu” Baimaclia Primăria Baimaclia 2709841,06 lei 

 Total:   3452232,74 lei 

   

03. Se pune în sarcina conducătorilor instituțiilor publice de învățământ cu statut de persoană 
juridică, conform tabelului, asigurarea transmiterii volumelor de lucrări în baza actelor de 
transmitere-primire și facturilor fiscale. 

04. Se recomandă administrațiilor publice locale de nivelul I să ia la evidența contabilă volumele de 
lucrări capitale primite, executate în perioada 2013-2022 și să majoreze valoarea de bilanț a 
mijloacelor fixe respective.  

 

      Beneficiarii proiectului de decizie sunt instituțiile publice, subdiviziunile consiliului raional, 
UAT de nivelul I. 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt 

aprobarea transmiterii volumelor lucrărilor de reparaţie capitală la balanţa economică a UAT de 

nivelul I, îndeplinite în îerioada 2013-2022 de către instituțiile bugetare din subordinea 
Consiliului raional. 

       Impactul estimat al proiectului de decizie este transmiterea costului lucrărilor de reparații 
capitale și a valorilor de proiect în sumă totală de 3452232,74 lei lei, executate în perioada 2013-

2022 la edificiile a 3 instituții publice de învățământ, transmise în comodat de către APL nivelul 

I către DGÎ, subdiviziune a Consiliului raional.  

       Proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea volumelor de lucrări capitale îndeplinite în 
perioada 2013-2022 a unor instituții publice de învățământ și majorării valorilor mijloacelor 
fixe”, este propus spre examinare în scopul prevenirii /lichidării neregularităților constatate de 

inspecțiile financiare complexe în unele instituții de învățământ. Proiectul de decizie este 

https://meet.google.com/hts-dchz-rgw?pli=1&authuser=0
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elaborat 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. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la transmiterea volumelor de 

lucrări capitale îndeplinite în perioada 2013-2022 a unor instituții publice de învățământ și 
majorării valorilor mijloacelor fixe”, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 
23.11.2022, ora 17:00, la adresa de e-mail nadejdacoloman@gmail.com, la numărul de telefon 

027322777 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir. 
Proiectul „Cu privire la transmiterea volumelor de lucrări capitale îndeplinite în perioada 

2013-2022 a unor instituții publice de învățământ și majorării valorilor mijloacelor fixe”, și nota 

informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a DGÎ http://cantemiredu.md/transparenta-

decizionala/ și a Consiliului raional https://www.cantemir.md/categoria/consultari-publice/ sau la 

sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2. 
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                                              D E C I Z I E                              PROIECT               

nr.05/-XXVII                                                                                din 08.12.2022                

or. Cantemir 
 

 

    Cu privire la transmiterea volumelor de lucrări capitale  

îndeplinite în perioada 2013-2022 a unor instituții publice  
de învățământ și majorării valorilor mijloacelor fixe 

 
  În  temeiul art. 43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală 
nr.436/2006, Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-

teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.121/2007 privind administrarea și 
deetatizarea proprietății publice, Legii nr. 397/2002 privind finanțele publice locale, Legii nr. 
181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Hotărârii Guvernului nr. 901 din 
31.12.2015 „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică”, Ordinului ministrului finanțelor 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 și examinând avizele comisiei consultative 

de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, 
activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate probleme 
sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale 

și turism, Consiliul Raional Cantemir 

       DECIDE: 

01. Se ia act de nota privind transmiterea volumelor de lucrări capitale îndeplinite în perioada 
2013-2022 a unor instituții publice de învățământ și majorării valorilor mijloacelor fixe 
(se anexează). 

02. Se transmit autorităților publice locale de nivelul I volumele de lucrări capitale îndeplinite 
în perioada 2013-2022 a unor instituții publice de învățământ și majorării valorilor 
mijloacelor fixe în sumă totală de 3452232,74 lei, după cum urmează: 

Nr. Denumirea instituției care transmite: Denumirea 

instituției care 
primește: 

Suma, lei 

1 Gimnaziul „M. Eminescu” or. Cantemir Primăria Cantemir 557391,93 lei 

2 Gimnaziul „I. Creangă” Cania Primăria Cania 184999,75 lei 

3 Gimnaziul „M. Eminescu” Baimaclia Primăria Baimaclia 2709841,06 lei 

 Total:   3452232,74 lei 

   

03. Se pune în sarcina conducătorilor instituțiilor publice de învățământ cu statut de persoană 
juridică, conform tabelului, asigurarea transmiterii volumelor de lucrări în baza actelor de 
transmitere-primire și facturilor fiscale. 

 



04. Se recomandă administrațiilor publice locale de nivelul I să ia la evidența contabilă 
volumele de lucrări capitale primite, executate în perioada 2013-2022 și să majoreze 
valoarea de bilanț a mijloacelor fixe respective. 

05. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 
zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a 
consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale. 

06. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de 
specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.  

07. Decizia poate fi contestată la Judecătoria Cahul, sediul Cantemir în termen de 30 de zile  
de la data comunicării potrivit prevederilor Codului Administrativ nr.116/2008. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                           _______________________    
  Contrasemnat: 

Secretar al  Consiliului Raional                          Ludmila ŢURCANU 

Avizat la legalitate:Aliona ENACHI _________________ 

Specialist principal aparatul președintelui raionului 
Coordonat:Veaceslav COZMA__________________ 

șef direcție finanțe 
Elaborat : Tatiana CECHIR   ____________  

șef direcție generală învățământ    

Avizat:secretar al consilșiului raional, Ludmila ȚURCANU_________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                             Anexă  
                                                                                                                         la decizia consiliului raional  

                                                                                                                      nr. 05/   XXVII din 08.12.2022 

Notă  
privind transmiterea volumelor de lucrări capitale îndeplinite 

 în perioada 2013-2022 a unor instituții publice de învățământ  
și majorării valorii mijloacelor fixe respective 

 
    Conform art. 21 din Codul educației, instituțiile publice de învățământ primar, gimnazial, 
liceal și extrașcolar (de nivel raional) sunt înființate, reorganizate și lichidate de către autoritățile 
publice locale de nivelul al doilea. Conform art. 146 din Codul educației, instituțiile publice pot 
avea în administratre clădiri, cămine, instalații inginerești, biblioteci, laboratoare, ateliere, 

cantine, terenuri, utilaje, mijloace de transport și alte mijloace fixe. 
   Clădirile și terenurile în/pe care instituțiile publice își desfășoară activitatea fac parte din 
domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Celelalte bunuri sunt proprietatea 

fondatorilor și se atribuie instituțiilor de învățământ cu drept de gestiune operativă. 
   Pe parcursul anilor 2013-2022, instituțiile de învățământ, fondatorul cărora este Consiliul 
raional, au efectuat reparații și investiții capitale, care conform normelor legale urmează a fi 
transmise APL I, la balanța cărora sunt înregistrate mijloacele fixe. 
     În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor 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, în cazul când din contul 
mijloacelor  bugetare au fost efectuate lucrări de reparație capitală a bunurilor imobile aflate la 
balanța altor structuri (fondatorul cărora este admibistrația publică locală), volumele lucrărilor 
îndeplinite în decursul anului bugetar se transmit structurii la balanța căreia se află mijloacele 
fixe (imodilul). Cu suma transmisă se mărește cota de participare a autorităților publice locale 
respective în capitalul acestora. 

     În temeiul Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-

teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.121/2007 privind administrarea și 
deetatizarea proprietății publice, Legii nr. 397/2002 privind finanțele publice locale, Legii nr. 
181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Hotărârii de Guvern nr. 901/2015 
„pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică”, art. 9, alin.3 lit.(d), Ordinului ministrului finanțelor 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, Direcția Generală Învățământ 
propune transmiterea în gestiune economică, cu titlu gratuit, autorităților publice locale de 
nivelul I volumul de lucrări capitale în sumă totală de 3452232,74 lei,  executate în perioada 

2013-2022 la edificiile instituțiilor publice de învățământ, transmise în comodat de către APL I, 
după cum urmează: 
 

Nr. Denumirea instituției care transmite: Denumirea instituției 
care primește: 

Suma, lei 

1 Gimnaziul „M. Eminescu” or. Cantemir Primăria Cantemir 557391,93 lei 

2 Gimnaziul „I. Creangă” Cania Primăria Cania 184999,75 lei 

3 Gimnaziul „M. Eminescu” Baimaclia Primăria Baimaclia 2709841,06 lei 

 Total:   3452232,74 lei 

 

 

Șef Direcția Generală Învățământ                                                     Tatiana CECHIR 
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