REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
STRĂŞENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
СТРЭШЕНЬ

Proiect
DECIZIE nr. 4/
din 16 august 2019
Cu privire la solicitarea finanțării nerambursabile
din partea Consiliului Județean Vaslui, România,
pentru susținerea proiectului ,,Reconstrucția capitală
a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția
Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni” și
garantarea contribuției de către Consiliul raional Strășeni
În baza Înțelegerii de cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul
Strășeni din Republica Moldova, aprobat prin Decizia Consiliului raional Stră șeni
nr. 3/39 din 25 august 2017, în temeiul art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006
privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art.
4 alin. (2) al Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, Consiliul
raional DECIDE:
1. Se intervine către Consiliul Județean Vaslui, România, cu solicitarea
finanțării nerambursabile a proiectul ,,Reconstrucția capitală a acoperișului
blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional
Strășeni”, în valoare de 104.554,26 Euro (calculat la cursul valutar din 07 august
2019- 20,006 Lei / 1,0 Euro).
2. Se aprobă proiectul ,,Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C
(chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”,
finanțator Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, România, (anexa nr. 1
Fișa proiectului).
3. Se aprobă valoarea proiectului ,,Reconstrucția capitală a acoperi șului
blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional
Strășeni” în sumă totală de 104.554,26 Euro, calculat la cursul valutar din 07
august 2019- 20,006 Lei / 1,0 Euro, din care 10.455,43 Euro (10% din suma totală
a proiectului), constituie contribuția Raionului Strășeni, prin Consiliul raional
Strășeni și 94.098,83 Euro (90% din suma totală a proiectului), finanțare
nerambursabilă de către Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, România,
(anexa nr. 2 Bugetul proiectului).
4. Consiliul raional Strășeni garantează finanțarea contribuției în valoare de
10.455,43 Euro (10% din suma totală a proiectului), calculat la cursul valutar BNM
din 07 august 2019- 20,006 Lei / 1,0 Euro, pentru susținerea proiectului prenotat.
5. Se aprobă Acordul – cadru de finanțare a proiectului ,, Reconstrucția capitală
a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică
Spitalul raional Strășeni”, încheiat între Raionul Strășeni, prin Consiliul raional
Strășeni și Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, România (Anexa nr. 3
Acord-cadru de finanțare).

6. Direcția finanțe va asigura îndeplinirea obligațiunilor financiare ale
Consiliului raional Strășeni, reieșind din prevederile Acordului de colaborare și a
Acordului – cadru de finanțare a proiectului ,,Reconstrucția capitală a acoperișului
blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional
Strășeni”.
7. Se desemnează președintele raionului, dl Mihail Popa, pentru a semna
solicitarea de finanțare, fișa proiectului și Acordul-cadru de finanțare a proiectului
,,Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția
Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”, alte documente elaborate la
solicitarea finanțatorului.
8. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dl. Mihail Popa,
președinte al raionului.
9. Prezenta decizie se comunică Consiliului Județean Vaslui, România.
10. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al
actelor locale.
Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional
VIZAT:
Serviciul juridic:
Vicepreședintele raionului
Direcţia finanţe
Direcția economie,
construcții și politici
investiționale
Contabilul-șef al
Aparatului președintelui
raionului

Nina RUSU

I. Malic
E. Harcenco
V. Manoli
N. Sîrbu
V. Gobja

Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr. 4/
din 16 august 2019
Fișa de proiect
1. Denumirea autorității solicitante

Raionul Strășeni, prin Consiliul raional Strășeni,
Republica Moldova

2. Denumirea proiectului

Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C
(chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică
Spitalul raional Strășeni
Valoarea totală a proiectului: 104.554,26 Euro, la
cursul BNM din 07 august 2019 (20,006 Lei / 1,0
Euro)

3. Valoarea totală a proiectului care
face obiectul finanțării

4. Suma solicitata de la Județul Vaslui

94.098,83 Euro (90% din valoarea totală a
proiectului)

5. Contribuția proprie a solicitantului
6. Rezumatul proiectului

10.455,43 Euro (10% din suma totală a proiectului)
Obiectivul proiectului este - extinderea perioadei de
exploatare tehnică mai îndelungată a bunului public
și îmbunătățirea considerabilă a stării tehnice a
clădirii și a aspectului arhitectural.
Grupul țintă:
Beneficiari direcți:
Anual Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul
raional Strășeni prestează servicii medicinale:
- secția de internare – 11784 pacienți
- servicii de diagnostic (imagistică și
ultrasonografie) – 3616 pacienți
- tratament staționar în secția obstetrică și
ginecologie, chirurgie și tratament, reanimare – 3234
pacienți.
- colectivul de personal medical – 238 persoane.
Beneficiari indirecți:
- 91500 de persoane, locuitori din orașele și satele
raionului Strășeni.
Promovarea proiectului și a finanțatorului:
În cadrul proiectului, din surse proprii ale
beneficiarului, vor fi editate 900 de pliante
informative, două bannere care vor conține
informații despre proiect, finanțator, etc.
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7. Descrierea activităților ce urmează
a se finanța in cadrul proiectului

La intrarea în Spital va fi instalată o placă
informativă, pe care va fi inscripționată denumirea
proiectului, finanțatorul CJ Vaslui, suma oferită, etc.
Activitățile proiectului vor include și măsuri de
maximă transparență, reflectarea în presa locală și
națională.
7.1 Instituirea grupului de lucru pentru
achiziționarea lucrărilor de construcție, serviciilor
de supraveghere tehnică și monitorizarea
implementării proiectului.
7.2 Organizarea și desfășurarea (în baza Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice) procedurii de
achiziție publică a lucrărilor de construcție.
7.3 Achiziționarea prin contracte separate de mică
valoare a serviciului de supraveghere tehnică a
obiectului de construcție ( 1 serviciu) și serviciului
de control de autor a obiectului de construcție de
către organizația de proiectare (1 serviciu).
7.4 Executarea lucrărilor de reconstrucție capitală a
acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția
Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni (1lucrare).
7.5 Darea în exploatare a obiectului conform Hotărîri
Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea
Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi
instalaţiilor aferente.
7.6 Promovarea proiectului și a finanțatorului
În cadrul proiectului, din surse proprii ale
beneficiarului, vor fi editate 900 de pliante
informative, două bannere care vor conține
informații despre proiect, finanțator, etc.
La intrarea în Spital va fi instalată o placă
informativă, pe care va fi inscripționată denumirea
proiectului, finanțatorul CJ Vaslui, suma oferită, etc.
Activitățile proiectului vor include și măsuri de
maximă transparență, reflectarea în presa locală și
națională.
Activitățile din pct. 7.1-7.6 vor fi executate în
perioada de la data semnării acordului de finanțare
pînă la 31 decembrie 2020.
La realizarea activităților descrise în p.7.1 și p. 7.5
va fi implicat Consiliul raional Strășeni, Consiliul
Județean Vaslui, Instituția Medico-Sanitară Publică
Spitalul raional Strășeni, serviciile desconcentrate
din raionul Strășeni, proiectantul, antreprenorul și
firma de supraveghere tehnică a lucrărilor.
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8. Principalele rezultate preconizate

9. Perioada de implementare a
proiectului

10. Adresa autorității administrației
publice locale din Republica
Moldova

11. Persoana de contact (numele și
funcția, telefon, fax și e-mail)

Rezultatele preconizate sunt acoperișul nou la blocul
3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică
Spitalul raional Strășeni.
Grupul țintă:
Beneficiari direcți:
Anual Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul
raional Strășeni prestează servicii medicinale:
- secția de internare – 11784 pacienți
- servicii de diagnostic (imagistică și
ultrasonografie) – 3616 pacienți
- tratament staționar în secția obstetrică și
ginecologie, chirurgie și tratament, reanimare – 3234
pacienți.
- colectivul de personal medical – 238 persoane.
Beneficiari indirecți:
- 91500 de persoane, locuitori din orașele și satele
raionului Strășeni.
De la data semnării acordului de finanțare pînă la 31
decembrie 2020.

MD-3701, Republica Moldova , mun. Străşeni, str.
M. Eminescu, 28

Nicolae Sîrbu, șef al Direcției economie, construcții
și politici investiționale;
Tel.: +37360566654;
e-mail: nicusirbu.md@gmail.com
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Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr. 4/ din 16 august 2019

Bugetul proiectului: Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția
Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni.
Finanțatori: Consiliul Județul Vaslui, România și Consiliul raional Strășeni, Republica
Moldova.
Buget calculat la cursul valutar BNM din 07 august 2019 (20,006 Lei / 1,0 Euro)
Nr
.
d/o
1

Denumirea
lucrare/serviciu/achiziție
Lucrări de reconstrucție
capitală a acoperișului
blocului 3C (chirurgie) la
Instituția Medico-Sanitară
Publică Spitalul raional
Strășeni

Un. de
măsură

Nr. de
unităț
i

Preț
unitar
(MDL)

lucrare

1,0

2061712,53

Preț total
(Euro)

CJ Vaslui
-94.098,83 Euro
103.054,71 (90% din suma
totală a
proiectului)

2

Serviciul de supraveghere
tehnică a obiectului de
construcție

serviciul

1,0

23460,00

1172,65

3

Serviciul de control de autor
a obiectului de construcție
de către organizația de
proiectare

serviciul

1,0

6540,00

326,90

Total buget, (Euro)

Finanțator

CR Strășeni –
10.455,43 Euro
(10% din suma
totală a
proiectului)

104.554,26
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ACORD-CADRU DE FINANŢARE

Încheiat între:
1. Raionul Strășeni, prin Consiliul Raional Strășeni , adresa ……. ........, cod de
înregistrare fiscală ....., în calitate de beneficiar pentru proiectul “Reconstrucția
capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Institu ția Medico-Sanitară
Publică Spitalul raional Strășeni”, reprezentat legal de domnul/doamna ..........,
având funcţia de ..........., pe de o parte,
şi
2. JUDEȚUL VASLUI , prin Consiliul Jude țean Vaslui , adresa sediului: Str.
Ștefan cel Mare nr. 79, Vaslui, jude țul Vaslui, cod po ștal 730168, cod de
înregistrare fiscală 3394171, în calitate de finanţator pentru proiectul ..........,
reprezentat legal de domnul DUMITRU BUZATU, având funcţia de președinte
al Consiliului Jude țean Vaslui ;
În baza Înțelegerii de Cooperare din data de 01.03.2018 aprobate prin
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 6/ din data de 18.01.2018, părţile au
convenit la încheierea prezentului acord de finanţare, aprobat potrivit Deciziei
Consiliului Raional Strășeni nr. ...... din data de ....... şi a Hotărârii Consiliului
Județean Vaslui nr. ............. din data de ................... .

ART. 1 Obiectul acordului de finanţare
Implementarea proiectului “Reconstrucția capitală a acoperișului blocului
3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Stră șeni”.
ART. 2 Durata acordului de finanţare
Durata acordului de finanţare este de la data semnării prezentului acord de
finanţare, până la data de 31.12.2020.
ART. 3 Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării este de 104.554,26
EUR, din care 94.098,83 EUR (reprezentând 90 %) finanţat de către Jude țul Vaslui,
prin Consiliul Județean Vaslui și 10.455,43 EUR (reprezentând 10 %) finanţat de
către Raionul Strășeni, prin Consiliul Raional Stră șeni.
ART. 4 Responsabilităţile părţilor
(1) Responsabilităţile beneficiarului sunt următoarele:
a) să respecte acordul de înfrăţire/cooperare;
b) să respecte destinaţia sumelor acordate în baza acordului de finanţare;

c) să utilizeze suma alocată de către finanţator exclusiv pentru implementarea
proiectului care face obiectul prezentului acord de finanţare;
d) să permită accesul reprezentanţilor finanţatorului la obiectivele, activităţile şi
documentele justificative convenite prin acord;
e) să prezinte finanţatorului rapoarte de justificare a cheltuielilor aferente
proiectului şi de realizare a activităţilor cuprinse în acordul de finanţare;
f) să întreprindă toate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de
comun acord;
g) să restituie finanţatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării
proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanţare, rămase
necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării proiectului, în termen de o lună
de la această dată;
h) să restituie finanţatorului în termen de o lună de la data constatării toate
sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care fac
obiectul prezentului acord de finanţare şi care au fost cheltuite cu altă
destinaţie decât cea convenită de comun acord în vederea implementării
proiectului;
(2) Responsabilităţile finanţatorului sunt următoarele:
a) să respecte acordul de înfrăţire/cooperare;
b) să îşi prevadă în buget sumele necesare finanţării proiectelor/activităţilor
prevăzute în acordul de finanţare;
c) să întreprindă toate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de
comun acord.
d) să solicite documentele justificative aferente cheltuielilor din proiect.
ART. 5 Prevederi privind cererile de plată, plăţile şi termenele de plată
(1) Pentru plata cheltuielilor aferente proiectului, Raionul Stră șeni, prin Consiliul
Raional Strășeni întocmește cereri de plată intermediare și/sau finale, potrivit
modelului prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Cererile de plată vor fi însoțite de documente justificative și de un tabel
centralizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(3) În baza cererilor de plată intermediare si/sau finale și a prevederilor din
acordurile de finanțare, județul Vaslui va deconta Raionului Strășeni plăți
deja efectuate.
(4) Plățile se vor efectua prin aplicarea procentului aferent jude țului Vaslui prevăzut
la art. 3 asupra sumei totale eligibile aprobate pentru cererea de plată.
(5) Lista documentelor justificative pe baza cărora se vor efectua plă țile constituie
anexa 3 la prezentul acord.
(6) Plățile vor fi efectuate în conturile indicate de partea moldoveană, la cursul
negociat al băncii din care se efectuează plata, de la data plă ții. Comisioanele de
transfer sunt în sarcina Finanțatorului.
ART. 6 Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a
cheltuielilor
(1) În termen de 10 zile de la finalizarea tuturor ac țiunilor din proiect, Raionul
Strășeni, prin Consiliul Raional Strășeni transmite Consiliului Jude țean Vaslui un

raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activită ților
cuprinse în acordul de finanțare, însoțit de un raport de audit independent.
(2) În cazul în care proiectul se derulează pe durata mai multor ani, până la 30
noiembrie a fiecărui an, …………………(denumirea autorită ții administra ției
publice locale din Republica Moldova) transmite Jude țului Vaslui un raport
intermediar de progres privind cheltuielile și ac țiunile realizate în anul financiar
respectiv.
(3) Raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a
activităților cuprinse în acordul de finan țare și rapoartele intermediare de progres
privind cheltuielile și acțiunile realizate în anul financiar respectiv (pentru
proiectele multianuale) trebuie să cuprindă cel pu țin descrierea activită ților
desfășurate pentru implementarea proiectului și detalierea pe capitole a
cheltuielilor aferente proiectului, conform modelului din anexa 4.
(4) Rapoartele prevăzute la alin (1)si (2), înso țite de un raport al ordonatorului
principal de credite, se prezintă autorită ții deliberative - Consiliului Jude țean
Vaslui, în termen de maximum 30 zile de la primire.
ART. 7 Soluţionarea diferendelor
(1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanţare este legea română.
(2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului acord
de finanţare se va soluţiona, amiabil, de către părţi, pe calea negocierilor directe
şi a consultărilor diplomatice.
ART. 8 Prevederi finale
(1) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de
finanţare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori
independenţi şi solicitat de finanţatorul din România, că autoritatea
competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu altă destinaţie decât
cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, aceasta
restituie sumele respective în termen de o lună de la data constatării.
Finanţatorul poate dispune recuperarea acestor sume, prin diminuarea
finanţării până la concurenţa sumei neeligibile.
(2) Autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova răspund de
modul de utilizare, in conformitate cu dispozi țiile legale si prezentul acord de
finanțare, a sumelor alocate de județul Vaslui, potrivit art. 3, precum și fa ță de
terți, inclusiv în cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice natură,
produse ca urmare a implementării acordului de finan țare.
(3) Fișa proiectului menționat la art. 1 constituie anexa nr. 5 la prezentul acord.
(4) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la dubla finan țare
constituie anexa nr. 6 la prezentul acord.
(5) Prezentul acord de finanțare se poate modifica prin act adi țional, prin acordul
parților.
Încheiat astăzi…………….. la ……………. In doua exemplare.
Numele/prenumele/funcția reprezentantului legal
al unității administrativ-teritoriale din Republica Moldova
Numele/prenumele/funcția reprezentantului legal
al unității administrativ-teritoriale din Romania

Anexa 1
Cerere de plată

Unitatea administrativ - teritoriala din Republica
Moldova............................

Județul Vaslui

Nr. de înregistrare.................................
Nr. De înregistrare.................................
Data............................................
Data............................................
CERERE DE PLATA
1. Cerere de plată nr.
2. Tipul cererii de plată

Intermediară

Finală
SUMA (EUR)
4. Denumirea proiectului
5. Descrierea activităților
ce urmează a se
finanța din sumele
solicitate

6. Perioada de
implementare a
proiectului
7. Adresa autorității
administrației publice
locale din Republica
Moldova
8. Codul fiscal
9. Persoana de
contact(numele și
funcția, telefon, fax și
e-mail)
10. Numele băncii

De la:

Până la:

11. Adresa băncii
12. Codul IBAN
Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unită ții teritorial - administrative din Republica
Moldova
……………
(semnătura și ștampila)

Anexa 2
Unitatea administrativ - teritoriala din Republica Moldova............................
Nr. de înregistrare.................................
Data............................................

TABEL CENTRALIZATOR
Denumirea proiectului.....................................
Cheltuieli efectuate in perioada…………………
Tip cheltuiala, pe
capitole, conform
bugetului anexat
fisei de proiect,
nr. si data contract

Nr. si data
factura

1

2

Suma
înscrisă pe
factura
(moneda
locala)

Nr si data
docum.
de plata

3

4

Suma
totala
plătita
(moneda
locala)

Din care
suma
solicitata de
la CJV

5=6+7

6

Ex: lucrări cf.
contract nr../data
Mobilier cf. contract
nr../data
Servicii tipărire, cf.
contract nr…
Servicii organizare
festival, cf. contract
nr….

TOTAL (moneda locala)
Curs de schimb (EUR/MDL)………………..(de la data întocmirii cererii de plata)
Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL=…………………….

suma
plătita de
APL R.
Moldova
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Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unită ții teritorial - administrative din Republica
Moldova
……………
(semnătura și ștampila)
Responsabil cu operațiunile financiare
……………
(numele in clar, semnătura și ștampila)

Anexa 3
Documentele necesare decontării cheltuielilor efectuate in cadrul acordului de
finanțare:

-

-

Pentru bunuri, servicii si lucrări:
in cazul in care proiectul include o lucrare de investitie, se va atasa
documentul legal (decizie, hotarare, dispozitie, etc), prin care autoritatea
competenta din Republica Moldova a aprobat investitia respectiva;
documentația de achiziție pentru bunuri/servicii/lucrări, conform legisla ției
aplicabile din Republica Moldova;
contracte (daca există, conform legislației aplicabile);
factura fiscală şi dovada plăţii (ordin de plată, chitan ță, etc) pentru
bunurile/serviciile/lucrările achiziţionate; bon fiscal ştampilat;
extrase de cont;
situatii de lucrări, în cazul în care se solicită decontarea unor lucrări, certificate
pentru realitatea, conformitatea și legalitatea lucrărilor executate, de persoane
abilitate, conform legislației aplicabile din Republica Moldova (diriginte de
șantier, responsabil tehnic cu execuția, etc);
copii după nota de recepţie pentru bunuri/proces verbal de recep ție pentru
servicii și/sau lucrări;
toate facturile și documentele de plată vor avea men țiunea „Remis spre
rambursare Consiliului Județean Vaslui, pentru proiectul ……. (denumirea
proiectului)”;
toate documentele se vor depune în copii pe care va fi aplicată men țiunea
„conform cu originalul”, semnătura reprezentantului legal și ștampila autorită ții
administrației publice locale din Republica Moldova.

Anexa 4

Raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a
activităților cuprinse în acordul de finanțare

1. Denumirea proiectului

2. Rezumatul proiectului

Se vor descrie, in maxim 10 randuri, obiectivele
proiectului, grupul/grupurile carora li se adreseaza
proiectul

3. Descrierea activităților realizate

Se vor descrie activitatile realizate in perioada de
raportare, perioada de realizare, institutiile implicate

4. Rezultatele obținute

Se vor enumera rezultatele obtinute, cuantificate (ex:
reabilitarea unei suprafete de… mp cladire,
achizitionarea unui nr. de …mese si.. ..scaune,
organizarea unui festival cu… participanti,
achizitionarea a … costume populare)

Cheltuieli efectuate in perioada…………………
Tip cheltuiala, pe
capitole, conform
bugetului anexat
fisei de proiect,
nr. si data contract

1

Nr. si data
factura

2

Suma
inscrisa pe
factura
(moneda
locala)

Nr si data
docum.
de plata

3

4

Suma
totala
platita
(moneda
locala)
5=6+7

Din care
suma
solicitata de
la CJV

suma
platita de
APL
R.Moldova

6

7

Ex: lucrari cf.
contract nr../data
Mobilier cf. contract
nr../data
Servicii tiparire, cf.
contract nr…
Servicii organizare
festival, cf. contract
nr….

TOTAL (moneda locala)
Curs de schimb (EUR/MDL)……………….(de la data intocmirii cererii de plata)
Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL=…………………….
Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unită ții teritorial administrative din Republica
Moldova
……………
(semnătura și ștampila)
Responsabil cu operatiunile financiare
……………
(numele in clar, semnătura și ștampila)

Anexa 5

Fișa de proiect
1. Denumirea autoritatii solicitante
2. Denumirea proiectului

3. Valoarea totală a proiectului care face
obiectul finanțării

Se va atasa un buget al proiectului, detaliat pe
capitole de cheltuieli (ex; lucrari, mobilier, costume
populare, evenimente, etc)

4. Suma solicitata de la Judetul Vaslui
5. Contributia proprie a solicitantului
6. Rezumatul proiectului

Se vor descrie, in maxim 10 randuri, obiectivele
proiectului, grupul/grupurile carora li se adreseaza
proiectul

7. Descrierea activităților ce urmează a se
finanța in cadrul proiectului

Se vor descrie activitatile preconizate, perioada de
realizare, institutiile implicate

8. Principalele rezultate preconizate

Se vor enumera rezultatele preconizate a se obtine,
cuantificate (ex: reabilitarea unei suprafete de… mp
cladire, achizitionarea unui nr. de …mese si..
..scaune, organizarea unui festival cu… participanti,
achizitionarea a … costume populare)

9. Perioada de implementare a proiectului

10. Adresa autorității administrației publice
locale din Republica Moldova

11. Persoana de contact (numele și funcția,
telefon, fax și e-mail)

Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unită ții teritorial- administrative din Republica
Moldova
……………
(semnătura și ștampila)

Anexa 6 - Declarație pe proprie răspundere cu privire la dubla finan țare
Subsemnatul/a ……………………………..….……, CNP …………………………........
domiciliat/ă în ………………. Str. ………………………. Nr.…… ap. ……. tel. fix
……………… tel. mobil ……….............…. e-mail ......................................
…………………reprezentant legal al………………. (denumirea unității teritorialadministrative din Republica Moldova beneficiare)
în calitate de beneficiar/ă al proiectului………………….declar pe proprie răspundere
că activităţile şi lucrările din cadrul proiectului cu titlul:

“ .............................................................................................” depus pentru finan țare
la Consiliul Județean Vaslui, nu sunt şi nu au fost finanţate din alte surse bugetare.
Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine
următoarele consecinţe:
- excluderea din activităţile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la
momentul descoperirii falsului;
- acordarea de despăgubiri financiare către Judetul Vaslui prin Consiliul Judetean,
constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat până în momentul
descoperirii falsului.

Data: …………………

Semnătura: ...................

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei Consiliului raional „Cu privire la solicitarea finanțării
nerambursabile din partea Consiliului Județean Vaslui, România, pentru susținerea
proiectului ,,Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni” și garantarea
contribuției de către Consiliul raional Strășeni”.
I. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea
proiectului
Direcția economie, construcții și politici investiționale, subdiviziune a
Consiliului raional Strășeni.
II. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Prezentul proiect a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 43, art. 46 ale
Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și
completările ulterioare, art. 4, alin. (2), lit. c) al Legii nr. 435/2006 privind
descentralizarea administrativă, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.
397/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, în scopul bunei organizări a activităților Consiliului raional privind
colaborarea cu Județul Vaslui, România, în cadrul Acordului de colaborare dintre
Raionul Strășeni și Județul Vaslui, România.
În temeiul Acordului de colaborare, Aparatul președintelui raionului și
Direcția economie, construcții și politici investiționale, a înaintat o adresare către
Consiliul Județean Vaslui, privind solicitarea de sprijin financiar pentru lucrări de
reparații capitale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Stră șeni.
Consiliul Județean Vaslui și-a exprimat acordul la cofinanțarea proiectului
,,Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția
Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”.
III. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul deciziei „Cu privire la solicitarea finanțării nerambursabile din
partea Consiliului Județean Vaslui, România, pentru susținerea proiectului
,,Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția
Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni” și garantarea contribuției de
către Consiliul raional Strășeni” are ca obiectiv extinderea perioadei de exploatare
tehnică mai îndelungată a bunului public și îmbunătățirea considerabilă a stării
tehnice a clădirii și a aspectului arhitectural.
Prin implementarea proiectului se urmărește eficientizarea managementului
organizațional de reparație a clădirilor publice din raionul Strășeni, rezultatele
preconizate sunt acoperișul nou la blocul 3C (secția chirurgie, maternitatea și
secția de internare - 1401 m2).
Beneficiari ai rezultatelor proiectului vor fi locuitorii din mun. Stră șeni în
număr de 23936 de persoane și locuitorii satelor din raionului Strășeni în număr
de 67564 de persoane, care vor avea parte de serviciile medicinale prestate în
condiții mai bune, colectivul de personal medical, 238 persoane, care va avea
condiții optime pentru lucru.
IV. Fundamentarea economico-financiară
Pentru implementarea proiectului investițional ,,Reconstrucția capitală a
acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul

raional Strășeni” sunt necesare mijloace financiare în sumă totală de 104555,00
Euro, calculat la cursul valutar BNM din luna august 2019, din care 10455,00 Euro
(10% din suma totală a proiectului), constituie contribuția Consiliului raional
Strășeni și 94100,00 Euro (90% din suma totală a proiectului), finan țare
nerambursabilă de către Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, România,
(anexa nr. 2 Bugetul proiectului).
V. Impactul proiectului și modul de încorporare a actului în cadrul normativ
în vigoare
Proiectul are un impact semnificativ de monitorizare și transparență în
procesul de exploatare tehnică mai îndelungată a bunului public și îmbunătățirea
considerabilă a stării tehnice a clădirii și a aspectului arhitectural, asigurînd confort
pacienților și condiții optime pentru lucru personalului medical. Proiectul se
încorporează în sistemul actelor normative.
VI. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu
privire la actele normative, proiectul deciziei „Reconstrucția capitală a
acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul
raional Strășeni” a fost avizat de către Serviciul juridic, vicepreședintele raionului,
Direcția finanțe, Direcției economie, construcții și politici investiționale,
contabilul-șef al Aparatului președintelui raionului, secretarul Consiliului raional
Strășeni.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în
procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional
www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări
publice ale proiectelor.
VII. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art.
28 alin. (3) din Legea integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei
anticorupție de către autor. Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și
exclude orice element care ar favoriza corupția.
VIII. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,
proiectul în cauză a fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic,
subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea
nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările
ulterioare. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică
legislativă.
Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru
avizare şi se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
Șef al Direcției economie, construcții
și politici investiționale

Nicolae SÎRBU

