
REPUBLICA MOLDOVA
coNSILIuL RAIoNAL сАugшлчt

DBC|ZlE пr.2l5
din 31 mаrtiе 2022

Сu privire la iпfоrmаrеа Consiliului raional Сйuqепi

дчАпd in vedere Nota informativй prezentatб de сйtrе Tatiana Paladula, Eeful Direcliei

Educalie, Cultura, Tineret, Sроrt qi Turism CluEeni,

in conformitate сu cap.III, pct 19 а Regulamentului de organ\zare 9i funclionare а

Direcliei Educalie, Culturй, Tineret, Sроrt qi Turism, aprobat рriп Decizia Consiliului raional

CluEeni пr.714 din 30 noiembrie 2018,

in temeiul art.43, alin. (2), аrt,

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,

raional Cбu;eni
DBCIDB:

1.Se ia act de informalia prezentata de Eeful Direcliei Educalie, Culturй, Tineret, Sport qi

Turism CluEeni, privind finan}area obiectului ,,Reparalia capitalй а blocului de studii а ýcolii

Profesionale pentru Ьlос de studii а Liceului Teoretic ,,ýtefan cel Mare Ei Sfint din s,Taraclia,

r-ul Clu;eni".
2.prezenta Decizie se plaseazй in Registrul de stat al actelor locale qi se comunicё:

- Preqedintelui raionului Cбuqeni;

_ Vicepreqedintelui raionului Cйuqeni, responsabil de domeniu;

- Direcliei Finanle;
- Direcliei Educalie, Cultur6, Tineret, Sport 9i Turism Cйuqeni,

- Populaliei raionului prin intermediul plaslrii ре pagina web а Consiliului raional Ciuqeni

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL

46 din Legea privind administralia public1 lосаlй,

сu modificйrile qi completйrile ultеriоаrе, consiliul

CONSILIULUI RAIONAL CAUýENI

,-1 Охапа CiMBll

'1Z



NОТД INFORMATIVA
сu privire la fiпап{аrеа obiectului,oRepara{ia capitalй

blocului de studii а gcolii profesionale,

pentrublocdestudiiaLiceuluiTeoretic,,ýtefancelMare
;i Sfint'o din s.Taraclia r-п Сйuqепi

ап.20Ш

1. Prin Decizia Consiliului rаiопаlЪluЕепi пr.|l41 din 22,0з,19 au fost alocate

pentru finanlare 8000,0 mii lei dintre care 5000,0 mii lei din soldul de mijloace

bёneýti constituit in urmа executйrii bugetului raional pentru an,2018 qi 3000,0

mii lei din componenta raionala арrоЬаtй pentru an.2019, Prin Decizia Consiliului

raional пr.4l11 din 0g.|2.2t аu fost modificate alocaliile Prin micEorarea

mijloacelordinsoldulbugetuluiraionalla2846,8miileiqirespectiv3000,0mii
leimijloacedincomponentaraionalё,alocaliiletotalefiindde5846,8miilei.

ре parcursul anului аu fost indeplinite urmйtоаrеlе lucrlri:

a)Raportdeexpertizйtehnicбconformcontractuluinr.43din09.04.2019inb
sumй de 27858,00 lei, valorificatl integral;

Ь) Servicii de proiectare а obiectului сопfоrm contractului пr,43 din 09,04,2019 iп

sumй de 239080,00 lei, valorificatl integral;

с) Servicii de verificare а proiectului conform contractului nr,0368-08-19/17 din

18.08.2019 in sumй de 31248,00, valorificatй integral,

in total finanlat in апul 2ОI9 - 29818бо00 lei,

Soldnevalorificatla31.12,2019-5548'6miieli,dintrecare2818,9miilei
- mijloacele bugetului raional Ei Z72gJ mii lei - mijloace din componenta

rаiопаlй.
ап.2020

t. Prin Decizia пr.зl2О din 26.05 2о20 pentru fiпап!аrеа obiectului dat аu fost

alocate mijloace financiare in sumfl de 8002,0 mii lei, dintre саrе: soldul de

mijloacebйneEticonstituitinurmaexecutйriibugetuluiraionalpentrua.20|9-
3180,0 mii lei Ei din mijloacele componentei raionale репtru а,2О20 - 4822,00 mii

lei; Prin Decizia пr.8/45 din 04. |2.2O2l pentru achizilionarea Serviciilor de

verificare а proiectului din contul componentei raionale au fost alocate 4,7 mii lei

Ei 2000,0 mii lei mijloace financiare сu titlul de transferuri cu destina{ie specialб

delabugetuldestat.intotalalocaliilefinanciareauinsumat10006,7miilei.
ре parcursul anului au fost indeplinite urmбtoarele lucrбri:

а) Conform contractului de antreprizб пr.40 din 25,о2,20 incheiat cu SRL

,,Foremcons'' SC in sumб de 152998'73,4lei,au fost efectuate lucrйri in vаlоаrе de

859З595,24 lei;



Ь) Servicii de supraveghere tehnicй - contract пr.5б din 0|.о4.2о2О in sumй de
77998,80 lei, incheiat cu SRL ,,Cernica Соm'О, а fost valorificatй suma de
43810,14 lei;
с) Servicii de supraveghere de аutоr - contract пr.54 dlп2].03,202О incheiat cu
Institutul de Proiectйri de Stat IPROCOM iп sumё de 63372,00 lei, а fost
valorificat in sumё de 18985,00 lei;
d) Servicii de verificare а proiectului, contract пr.OЗ05-10_20 din 21.10.2020
incheiat cu Serviciul de Stat pentru Verificarea ;i Expertiza Proiectelor Ei
construcliilor in sumй de 4680,00 lei - а fost чаlоrifiсаtй suma de 4680,00 lei.

in total in anul 2О20 au fost valorificate mijloace financiare, qi anume:
о la efectuarea luсrёrilоr - 8593595 ,24lei;
о servicii de supraveghere tehnicй - 4З810,14lеi;
о servicii de supraveghere de autor - 18985,00 lei;
о servicii de verificare а proiectului - 4680.00 lei.

8бб1070,38 lei
Suma nevalorificatй la З|.I2.2020 - 1345,б mii lei, mijloacele bugetului

raional.

ап.202l
Prin Deciziile Consiliului raional au fost alocate mijloace financiare:

l) пr.2lЗ4 din 19.0з.2021 а Consiliului raional Сйugепi аu fost alocate mijloace
financiare in sumй totalй de 9090,8 mii lei dintre саrе:
- din contul mijloacelor aprobate in bugetul raional pentru investilii ;i rераrаlii
capitale centralizate pentru ап.202l - З000,0 mii lei;
- din contul componentei raionale aprobate pentru апul2021 - 3785,0 mii lei;
2) пr.8/19 din 05.11.202I а Consiliului raional Cйuqeni au fost alocate mijloace
financiare in sum6 de 2305,8 mii lei, dintre саrе: din contul mijloacelor aprobate
in bugetul rаiопаl pentru investilii gi reparalii capitale centralizate pentru anul
202| - 22з5,2 mii lei Ei din soldul componentei raionale арrоЬаtе pentru anul
202|,58,9 mii lei pentru executarea luсrбrilоr аdйugйtоаrе; 11,7 mii lei pentru
achitarea serviciilor de supraveghere tehnicб а acestor lucrйri.

А fost incheiat Acord adilional la luсrёri adёugйtoare nr.1 din 06.04.202l cu
SRL ,,Fоrеmсопs" SC in sumё de 2294,1 mii lei. Suma contractului inilial s-a
majorat cu 229409з,з9 lei 9i alcйtuieqte |759з966,84 lei (1529987з,45 +

229409з,з9).

Din suma аlосаtй pentru ап.2021 de 9090,8 mii lei au fost valorificate in total
- 7750,| mii lei, dintre care:

luсrёri
servicii de supraveghere

- 7710,8 mii lei;
- 39,3 mii lei;



Sold nevalorificat la 31.|2.2021 - 1340об mii leio dintre саrе 137,6 mii lei
mijloace financiare alocate din componenta rаiопаlй арrоЬаtй pentru an.2020 9i
1203,0 mii lei mijloace financiare арrоЬаtе in bugetul raional pentru investilii qi

reparalii capitale centralizate pentru ап.202| .

La situalia З|.|2.2021 soldurile de contracte sunt:

l) Lucrёri conform contractului
executat luсrйri
sold

2) Servicii de supraveghere tеhпiсй сопfогm contractului
executat

sold

3) Servicii de supraveghere de autor conform contractului
executat

sold

4) Servicii de expertizй tеhпiсй а construc{iei
сопfоrm contractului
executat

sold

5) Servicii de proiectare conform contractului
executat

sold
6) Servicii de чеrifiсаrе а proie tului conform contractului

executat

sold

- |759З966,84 lei;

- l6304390.63 lei:

- 1289576о01 lei.

89694,03 lei;

83 1 19.77 lei:
6514,26lei.

63372,00 lei;

18985.00 lei:

44387,00 lei.

27858,00 lei;
27858.00 lei;

0.

- 2З9080,00 lei;
- 2З9080.00 lei:
_0.

- 35928,00 lei;
- 35928.00 leil
-0.

Ре parcursul anilor 20|9-2021 au fost alocate mijloace fiпапсiаrе in sumй
totalй de 24944,3 mii lei, valorificate |6709,4 mii lei, nevalorificate - 8234,9 mii
lei

in total pentru finalizarea acestor lucrйri la obiectul dat sunt necesare aloca{ii
in sumй de 1340537,27 lei sau 1340,б mii lei.



Г[ОТА INFОRМАТIЧД
Сu privire la fiпап{аrеа obiectului,,Centrala tеrmiсй qi re{elele

inginere9ti а blocului de studii а gcolii Profesionale

репtru bloc de studii а liceului teoretic,,ýtefan cel
Маrе Ei Sfint" din s.Taraclia, r-п Сйusепi

1. Prin Decizia Consiliului raional Cёuqeni пr.2lЗ4 din \9.0З.2021 din soldul
componentei raionale aprobate pentru ап.2021 au fost alocate 140,0 mii lei pentru
achitarea serviciilor de proiectare а obiectului;

2. Prin Decizia Consiliului rаiопаl Cйuqeni nr.6/l0 din |5.09.2021 au fost alocate
mijloace fiпапсiаrе in mйrime de 1955,0 mii lei, inclusiv:
- din soldul componentei raionale aprobate pentru ап.2021- 1165,0 mii lei;
- mijloace Гtпапсiаrе aprobate pentru investilii qi reparalii capitale centralizate
pentru ап.2021 - 790,0 mii lei.

3. Prin Decizia Consiliului raional Сйuqепi пr.8/18 din 05.11.202I cu privire la
modificarea deciziei пr.6/10 din |5,09.2021 suma alocatй de 1955,0 mii lei se
micEoreazё cu sumа de 790,0 mii lei, alocatй din mijloacele aprobate pentru
investilii qi reparalii capitale centralizate pentru ап.2021. Alocaliile finale pentru
acest obiect fiind de 1165,0 mii lei.

S-au valorificat duрй cum urmеаzй:
- in baza contractului пr.37 din 12,04.2021 incheiat cu SRL ,,Metan-K" s-аu
efectuat servicii de proiectare in sumй de 1 15000,00 lei сопfоrm sumei
contractate;

- in baza contractului пr.0184-06-21 s-au efectuat servicii de verificare а
proiectului in sumб de 14З04,00 lei сопfоrm contractului;
- conform contractului nr.F-06-PG-10 din 19.08.2021 s-a efectuat expertiza
securitЙlii industriale а documentaliei de proiect in sumй de 3480,00 lei;
- in baza contractului de antreprizй nr.173 din 25.10,2021 incheiat cu,,AM
Sisteme" SRL in sumё totalй de 2199500,94 lei, s-au efectuat in lucrёri de
Tl49448,73 lei;
- conform contractului пr.195 din 05.11 .202l incheiat cu i.I.,,1igae Petru" pentru
servicii de supraveghere tеhпiсй in sumй de l3055,84 lei, аu Гоst supravegheate
luсrйri gi achitate serviciile prestate in sumб de 652],92 lei;
- in baza contractului пr. |72 din 02.1 1 ,2021 incheiat cu SRL ,,Metan-K" de
achizilionare а serviciilor de supraveghere de autor а luсrйrilоr executate in suma
totalй de 7500,00 lei au fost efectuate servicii iп sumй de 3750,00 lei;
- contract пt.ЗЗ2 diп22.|0.2021 incheiat cu SRL,,ýtefan Vodй-gaz" de angajare а

inspectorului local iп sumё de 527З,33 lei пu au fost executat.



La situaliaЗ1r.|2.2021 soldurile de contracte sunt:

- luсrйri - 1050052,2l lei;
- servicii de supraveghere tehnicй - 6527,92lei;
- servicii de supraveghere tehnicё (pentru lucrйrile de
construclie а sistemului de alimentare cu gaze) - 527З,33 lei;
- servicii de supraveghere de autor - 3750,00 lei;

in total pentru finalizarea acestor luсrйri la obiectul dat sunt necesare alocatii
in sumй de 10бlо7 mii lei.

Pentru апul2021 au fost alocate mijloace financiare in total suma de 1305,0
mii lei, valorificate - |292,5 mii lei, nevalorificate - 12,5 mii lei.


