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DECIZIE
mun. Cahul

Nr.07/02-IV din 20 decembrie 2018

cu privire la modul de transmitere a cheltuielilor capitale

efectuate din contut mijtoacelor financiare alocate din bugetul raional

Cahul pentru repara{ii capitale la institufiile publice din raion

in temeiul prevederilor art.8 alin.(4) din Legea Republicii Moldova nr.523-XIV

din 16.07 .Iggg cu privire la proprietatea publicd a unitdlilor administrativ-teritoriale,

art.43 alin.(l) lit.(c) din Legea rv.436-XVI din 28.12.2006 privind administralia

publicd loca16, art.9 alin.(l) qi art.l4 alin.(l) din Legea nr.121-XVI din 4 mai2007

privind administrarea gi deetat\zarca proprietdlii publice, ordinului Ministerului

Finanlelor nr.2l6 din 28.12.2015 ,,Cu privire Ia aprobarea Planului de conturi

contabile in sistemul bugetar qi a Normelor metodologice privind evidenla contabild qi

rcportarea financiard in sistemul bugetar" , avizului Comisiei consultative economie,

reforme, buget, finanle gi relalii transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul
DECIDE:

1. Cheltuielile capitale, efectuate din contul mijloacelor financiare alocate din

bugetul raional prin Decizia Consiliului Raional Cahul pentru reparalii efectuate la

institu{iile publice din raionul Cahul se transmit, cu titlu gratuit, de la balanla

Consiliului Raional Cahul la balanla unitdlilor administraliei publice locale de

nivelul I ;i instituliilor publice din raionul Cahul prin Dispozilia PreSedintelui

raionului Cahul, pentru a fi incluse in evidenfa contabild la majorarea costului

obiectului, majorind valoarea de bilan! a acestuia, dupd cum urmeaz6:

1.1. Pregedintele raionului Cahul, la finalizarea lucririlor, va institui comisia de

transmitere Ei va asigura, in termen de 30 de zi\e, transmiterea cheltuielilor in
conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a

bunurilor proprietate publicS, aprobat prin Hotdrirea Guvemului nr. 901 din 31

decembrie 2015;
I.2. Autoritdlile executive ale administraliei publice locale de nivelul intii vor

constitui comisiile de primire gi vor asigura reflectarea in evidenla contabtld a

majordrii valorii iniJiale a obiectelor la suma cheltuielilor qi valorii lucrdrilor de

construclie qi repara{ie capitald, conform actului de primire-predare.



2.

3.

Se ob1ig6 preqedintele raionului Cahul sd informeze semestrial Consiliul Raional

despre executarea lucrdrilor de construclie gi reparalie capitald, efectuate din

contul mijloacelor financiare alocate din bugetul raional.
Se pune in sarcina conducltorilor instituliilor respective qi contabililor-qefi sd

perfecteze actele de primire-predare a valorii lucr[rilor de proiectare, construclie qi

reparalie capitald, cu anexarea documentelor primare ce confirmd executarea

acestor lucriri.
Controlul executdrii prezentei decizii va fi exercitat de vicepreEedintele raionului

Cahul, dl Sergiu Drangoi, de Comisia consultativd economie, reforme, buget,

finante gi relalii transfrontaliere (pregedinte dl $tefan Bratu) gi de Comisia

consultativd urbanism, construcfii, gospoddrie comunald, drumuri qi proteclia

mediului (preqedinte dl Sergiu Cornea).

Pregedin(ele gedinlei
Consiliului Raio Tatiana SEREDENCO

Secreta
Consiliului Rai Cornelia PREPELITA
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