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     REPUBLICA MOLDOVA              РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                         РАЙОНЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

 

Decizie nr. 6/__ 

din __ decembrie 2018 

 

Cu privire la transmiterea  

valorii lucrărilor de reparaţie capitală  

unor instituţii medico-sanitare publice 

 

Examinînd informaţia privind necesitatea transmiterii valorii lucrărilor de 

reparaţie capitală a clădirilor unor instituţii medico-sanitare publice din subordine, 

în temeiul art. 43, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală şi întru executarea prevederilor punctului 

3.3.47 din Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice 

privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin 

ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28.12.2015, Consiliul raional DECIDE: 

1. Se transmite instituţiilor medico-sanitare publice: „Spitalul raional Ocniţa”, 

„Centrul de sănătate Ocniţa”, „Centrul de sănătate Otaci”, valoarea lucrărilor 

de reparaţie capitală a instituţiilor medico-sanitare publice efectuate din 

bugetul raional în anul 2018.  

2. Se pune în sarcina instituţiilor medico-sanitare publice „Spitalul raional 

Ocniţa”, „Centrul de sănătate Ocniţa”, „Centrul de sănătate Otaci” să 

majoreze valoarea clădirilor aflate în gestiune cu suma cheltuielilor capitale 

efectuate din bugetul raional, majorînd respectiv şi suma datoriei pe termen 

lung privind bunurile primite în gestiune economică. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Preşedintelui 

raionului, dl. Vasile Romaniuc.  

 

Preşedintele şedinţei                                                         _____________ 

    

Secretarul Consiliului raional                                          Alexei Galuşca 
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Notă informativă la proiectul deciziei „cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de 

reparaţie capitală unor instituţii medico-sanitare publice” 

 

Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul art. 43, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 436-XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi întru executarea prevederilor 

punctului 3.3.47 din Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice 

privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin ordinul 

ministrului finanţelor nr. 216 din 28.12.2015, care prevede că „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 centrală sau locală), volumele 

lucrărilor îndeplinite în decursul anului bugetar se transmit structurii la balanţa căreia se află 

mijloacele fixe respective. Cu suma respectivă se măreşte cota de participare a autorităţilor 

publice respective în capitalul acestora.” 

  În anul 2018 din bugetul raional au fost alocate Aparatului Preşedintelui raionului Ocniţa 

mijloace pentru reparaţia capitală a unor clădiri, după cum urmează: 

 
Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Reparaţia capitală a încăperilor destinate Unităţii de Primiri 

Urgente a IMSP Spitalul raional Ocniţa 

253,3 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Reparaţia capitală a coridorului Secţiei consultative a IMSP 

Spitalul raional Ocniţa 

100,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Reparaţia capitală a Oficiului de Sănătate Paladea 250,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Reparaţia capitală a holului Oficiului medicilor de familie 

Sauca  

20,7 

 

După finalizarea lucrărilor şi întocmirea proceselor verbale privind lucrările efectuate, vor fi 

întocmite procese verbale de predare-primire a valorii acestor lucrări de la Consiliul raional către 

instituţiile medico-sanitare beneficiare, iar ultimele vor majora valoarea clădirilor aflate în 

gestiune cu suma cheltuielilor capitale efectuate din bugetul raional, majorînd respectiv şi suma 

datoriei pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică. 

 

Şef direcţie finanţe                                                     Constantin Gudima 


