
 
ROMÂNIA               
JUDEŢUL VASLUI                                                                                
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                   
          
                                    
 

     HOTĂRÂREA   nr. 102 /2021 
privind aprobarea finanțării proiectului                                                                        

”Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția 
Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T Ciorba 11/1,  

mun. Strășeni, raionul Strășeni” 
 
 

     Având în vedere : 
- referatul de aprobare nr. 9873/08.07.2021 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- rapoartele de specialitate nr.9876/08.07.2021 și nr.9925/09.07.2021 

ale Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate ale consiliului județean; 

- adresa Consiliului Raional Strășeni nr. 509/07.07.2021, înregistrată la Consiliul 
Județean Vaslui sub nr. 9860 din 08.07.2021; 

- Decizia Consiliului Raional Strășeni nr. 5/27 din 18 iunie 2021; 
- amendamentul formulat de domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al 

Consiliului Județean Vaslui;  
în conformitate cu prevederile:  
- art. 89 alin.(14), art. 173 alin.(1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
-art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul comun al ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 

al ministrului Finanțelor Publice nr.1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de 
finanțare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 6/18.01.2018 privind aprobarea 
Înțelegerii de cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Strășeni din Republica 
Moldova; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

  H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1. – Se aprobă finanțarea proiectului ”Construcția cazangeriei și rețelelor 
de alimentare cu gaze naturale  la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional 
Strășeni din str. T Ciorba 11/1, mun. Strășeni, raionul Strășeni” propus de Raionul 
Strășeni din Republica Moldova din bugetul propriu al Județului Vaslui pentru anii 2021 și 
2022, cu suma de 130.000 Euro. 

Art.2. - (1) Se aprobă Acordul de finanțare a proiectului prevăzut la art. 1, 
conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

(2) Se împuternicește președintele Consiliului Județean Vaslui să semneze, în  
numele și pentru Județul Vaslui, Acordul de finanțare în forma prevăzută la alin. (1). 



Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui 
consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

     Art.4. – Prezentul act administrativ se comunică prin intermediul secretarului 
judeţului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Raionului 
Strășeni, președintelui consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și se publică pe 
site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
 

Vaslui, 19 iulie 2021 
 

                    
 
                     PREŞEDINTE,                 
                   Dumitru Buzatu                                      

          Contrasemnează: 
                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 24 ″pentru″  
       1 ″împotrivă″ și 7 ″abțineri″ 



                                                                                       Anexă 
 la Hotărârea nr.102 /2021 

 
ACORD-CADRU DE FINANŢARE 

 Încheiat între: 
1. Raionul Strășeni, prin Consiliul Raional Strășeni, adresa Str. Mihai Eminescu, 28, 
mun. Strășeni, raionul Strășeni, cod poștal 3701, cod de înregistrare fiscală 
1017601000161, în calitate de beneficiar pentru proiectul “Construcția cazangeriei și 
rețelelor de alimentare cu gaze naturale  la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul 
raional Strășeni din str. T Ciorba 11/1, mun. Strășeni, raionul Strășeni”, reprezentat 
legal de domnul PAVEL TAMACIUC având funcția de președinte al raionului Strășeni, pe 
de o parte, 
şi 
2. Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, adresa sediului: Str. Ștefan cel 
Mare nr. 79, Vaslui, județul Vaslui, cod poștal 730168, cod de înregistrare fiscală 
3394171,în calitate de finanțator pentru proiectul “Construcția cazangeriei și 
rețelelor de alimentare cu gaze naturale  la Instituția Medico-Sanitară Publică 
Spitalul raional Strășeni din str. T Ciorba 11/1, mun. Strășeni, raionul Strășeni”, 
reprezentat legal de domnul DUMITRU BUZATU, având funcția de președinte al 
Consiliului Județean Vaslui; 
 În baza Înțelegerii de Cooperare din data de 01.03.2018, încheiată în baza 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 6 din data de 18.01.2018, părțile au convenit la 
încheierea prezentului acord de finanțare, aprobat potrivit Deciziei Consiliului Raional 
Strășeni nr. 5/27 din data de 18 iunie 2021 și Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
102 din data de 19.07.2021. 
 

ART.1 Obiectul acordului de finanțare 
 Implementarea proiectului “Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare 
cu gaze naturale  la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din 
str. T Ciorba 11/1, mun. Strășeni, raionul Strășeni”. 
 

ART.2 Durata acordului de finanțare 
 Durata acordului de finanțare începe cu data semnării prezentului acord de 
finanțare până la data de 31.12.2022. 
 
 ART.3 Valoarea proiectului 
 Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării este de 327.661,4621 
Euro, din care 130.000 EUR (reprezentând 39,68 %) finanțat de către Județul Vaslui, 
prin Consiliul Județean Vaslui, și 197.661,4621 Euro (reprezentând 60,32 %) finanțat 
de către Raionul Strășeni, prin Consiliul Raional Strășeni. 
 

ART.4 Responsabilitățile părților 
(1) Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele: 

a) să respecte acordul de înfrățire/cooperare; 
b) să respecte destinația sumelor acordate în baza acordului de finanțare; 
c) să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea 

proiectului care face obiectul prezentului acord de finanțare; 
d) să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele, activitățile și 

documentele justificative convenite prin acord; 
e) să prezinte finanțatorului rapoarte de justificare a cheltuielilor aferente 

proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare; 
f) să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun 

acord; 
g) să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării 

proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite 



(sau neutilizate) la data finalizării proiectului, în termen de o lună de la această 
dată; 

h) să restituie finanțatorului în termen de o lună de la data constatării toate sumele 
alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care fac obiectul 
prezentului acord de finanțare și care au fost cheltuite cu altă destinație decât 
cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului. 

(2) Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele: 
a) să respecte acordul de înfrățire/cooperare; 
b) să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectelor/activităților 

prevăzute în acordul de finanțare; 
c) să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun 

acord;     
d) să solicite documentele justificative aferente cheltuielilor din proiect. 

 
ART.5 Prevederi privind cererile de plată, plățile şi termenele de plată 

(1) Pentru plata cheltuielilor aferente proiectului, Raionul Strășeni, prin Consiliul 
Raional Strășeni, întocmește cereri de plată intermediare și/sau finale, potrivit 
modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul acord.  
(2) Cererile de plată vor fi însoțite de documente justificative și de un tabel 
centralizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul acord. 
(3) În baza cererilor de plată intermediare si/sau finale și a prevederilor din acordul 
de finanțare, Județul Vaslui va deconta Raionului Strășeni plăți deja efectuate.  
(4) Plățile se vor efectua prin aplicarea procentului aferent Județului Vaslui prevăzut 
la art. 3 asupra sumei totale eligibile aprobate pentru cererea de plată. 
(5) Lista documentelor justificative pe baza cărora se vor efectua plățile constituie 
anexa nr.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 plății. 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 acțiunilor din proiect, Raionul 
Strășeni, prin Consiliul Raional Strășeni, transmite Consiliului Județean Vaslui un raport 
de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse 
în acordul de finanțare, însoțit de un raport de audit independent.  
(2) Până la 30 noiembrie 2021, Raionul Strășeni, prin Consiliul Raional Strășeni, 
transmite Consiliului Județean Vaslui un raport intermediar de progres privind 
cheltuielile și acțiunile realizate în anul financiar respectiv. 
(3) Raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a 
activităților cuprinse în acordul de finanțare și rapoartele intermediare de progres 
privind cheltuielile și acțiunile realizate în anul financiar respectiv (pentru proiectele 
multianuale) trebuie să cuprindă cel puțin descrierea activităților desfășurate pentru 
implementarea proiectului și detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului, 
conform modelului din anexa 4 la prezentul acord. 
(4) Rapoartele prevăzute la alin (1) și (2), însoțite de un raport al ordonatorului 
principal de credite, se prezintă autorității deliberative - Consiliului Județean Vaslui, în 
termen de maximum 30 zile de la primire.  

 
ART.7 Soluționarea diferendelor 

(1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanțare este legea română. 
(2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului acord 
de finanțare se va soluționa, amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe şi a 
consultărilor diplomatice. 
 
 

ART.8 Prevederi finale 



(1) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de 
finanțare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenți şi 
solicitat de finanțatorul din România, că autoritatea competentă din Republica Moldova 
a cheltuit sume cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea 
implementării proiectului, aceasta restituie sumele respective în termen de o lună de la 
data constatării. Finanțatorul poate dispune recuperarea acestor sume, prin diminuarea 
finanțării până la concurența sumei neeligibile. 

(2) Autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova răspund de modul 
de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale și prezentul acord de finanțare, a 
sumelor alocate de Județul Vaslui potrivit art. 3, precum și față de terți, inclusiv în cazul 
prejudiciilor materiale sau morale de orice natură, produse ca urmare a implementării 
acordului de finanțare. 

(3) Fișa proiectului menționat la art. 1 constituie anexa nr. 5 la prezentul acord. 
(4) Bugetul proiectului menționat la art. 1 constituie anexa nr. 5.1 la prezentul 

acord. 
(5) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la dubla finanțare 

constituie anexa nr. 6 la prezentul acord. 
(6) Decizia autorității competente, conform prevederilor legale, în vigoare, în 

Republica Moldova privind aprobarea proiectului menționat la art. 1 constituie anexa 
nr. 7 la prezentul acord. 

(7) Prezentul acord de finanțare se poate modifica prin act adițional, prin acordul 
părților.  

 
Încheiat astăzi _____________ la _______________ în două exemplare. 
 
 
 

                 Pavel TAMACIUC,                                               Dumitru BUZATU, 
Președintele Raionului Strășeni                  Președintele Consiliului Județean Vaslui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Anexa nr. 1  
la Acordul de finanțare 

Cerere de plată 
 

Unitatea administrativ- teritoriala din 
Republica Moldova............................ 
Nr. de inregistrare................................. 
Data............................................ 

Judetul Vaslui 
 
Nr. De inregistrare................................. 
Data............................................ 

CERERE DE PLATA 
1. Cerere de plată nr.   
2. Tipul cererii de plată 

 
 

Intermediară 
 

 

Finală  

SUMA (EUR)  

3. Denumirea proiectului  
4. Descrierea activităților 

ce urmează a se 
finanța din sumele 
solicitate 

 

 

5. Perioada de 
implementare a 
proiectului 

De la: Până la: 

6. Adresa autorității 
administrației publice 
locale din Republica 
Moldova 

 

7. Codul fiscal  
8. Persoana de 

contact(numele și 
funcția, telefon, fax și 
e-mail) 

 

9. Numele băncii  
10. Adresa băncii   
11. Codul IBAN  

 
Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unității administrativ -teritoriale din Republica 
Moldova 
…………… 
(semnătura și ștampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Anexa nr.  2 
 la Acordul de finanțare 

Unitatea administrativ- teritoriala din Republica Moldova............................ 
Nr. de inregistrare................................. 
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 

Suma 
inscrisa pe 
factura 
(moneda 
locala) 

Nr si data 
docum. 
de plata 

Suma 
totala 
platita 
(moneda 
locala) 

Din care 

suma 
solicitata 
de la CJV 

suma 
platita de 
APL 
R.Moldova 

1 2 3 4 5=6+7 6 7 
Ex: lucrari cf. 
contract nr../data 

      

Servicii de 
supraveghere 
tehnică a 
obiectului de 
construcție 

      

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 unității administrativ -teritoriale din Republica 
Moldova 
…………… 
(semnătura și ștampila) 
 
 
Responsabil cu operatiunile financiare 
…………… 
(numele in clar, semnătura și ștampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Anexa nr.  3  
la Acordul de finanțare 

 
Documentele necesare decontării cheltuielilor efectuate în cadrul acordului de 
finanțare: 

· Pentru bunuri, servicii si lucrări:  
- în cazul în care proiectul include o lucrare de investiție, se va atașa documentul 

legal (decizie, hotărâre, dispoziție, etc), prin care autoritatea competenta din 
Republica Moldova a aprobat investiția respectivă;  

- documentația de achiziție pentru bunuri/servicii/lucrări, conform legislației 
aplicabile din Republica Moldova; 

- contracte (daca există, conform legislației aplicabile); 
- factura fiscală şi dovada plăţii (ordin de plată, chitanță, 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 recepție pentru 
servicii și/sau lucrări; 

- toate facturile și documentele de plată vor avea mențiunea „Remis spre 
rambursare Consiliului Județean Vaslui, pentru proiectul ……. (denumirea 
proiectului)”; 

- toate documentele se vor depune în copii pe care va fi aplicată mențiunea 
„conform cu originalul”, semnătura reprezentantului legal și ștampila autorității 
administrației publice locale din Republica Moldova. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      Anexa nr.  4  

la Acordul de finanțare 
 

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 

Nr. si data 
factura 

Suma 
inscrisa pe 
factura 
(moneda 
locala) 

Nr si data 
docum. 
de plata 

Suma 
totala 
platita 
(moneda 
locala) 

Din care 

suma 
solicitata 
de la CJV 

suma 
platita de 
APL 
R.Moldova 

1 2 3 4 5=6+7 6 7 
Ex: lucrari cf. 
contract nr../data 

      

Serviciu de 
supraveghere 
tehnică a 
obiectului de 
construcție 

      

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 unității administrativ -teritoriale din Republica 
Moldova 
…………… 
(semnătura și ștampila) 
 
 
Responsabil cu operatiunile financiare 
…………… 
(numele in clar, semnătura și ștampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    Anexa nr.  5 

 la Acordul de finanțare 
Fișa de proiect  

1. Denumirea autorității 
solicitante 

Raionul Strășeni, prin Consiliul raional Strășeni, 
Republica Moldova 

2. Denumirea proiectului 
 

Construirea cazangeriei și rețelelor de 
alimentare cu gaze naturale la Instituția 
Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni 
din str. T. Ciorba 11/1, mun. Strășeni, raionul 
Strășeni 

3. Valoarea totală a proiectului 
care face obiectul finanțării  

 

 Valoarea totală a proiectului: 
327.661,4621 Euro, la cursul BNM din 20 mai 
2021 (21,6862 Lei/1,0 Euro 

4. Suma solicitată de la Județul 
Vaslui 

130.000  Euro (39,68 % din valoarea totală a 
proiectului)      

5. Contribuția proprie a 
solicitantului 

197.661,4621 Euro (60,32%).  

6. Rezumatul proiectului Obiectivul proiectului este construcția 
cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze 
naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică 
Spitalul raional Strășeni din mun. Strășeni și 
eficientizarea energetică a instituției.  
 
 Grupul țintă: 
Beneficiari direcți: 
Anual Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul 
raional Strășeni prestează servicii medicale: 
- 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. 
- asistență medicală în regim de urgență anual – 
7000 pacienți.  
- consultații în ambulatoriile de specialitate 
anual – 118000 de consultații. 
- colectivul de personal medical – 238 persoane.   
Beneficiari indirecți: 
- 85881 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 500 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 Consiliul 
Județean Vaslui din România, suma oferită, etc. 
Activitățile proiectului va include și măsuri de 
maximă transparență, publicații în presa locală,  
națională, pe pagina oficială Web a CR Strășeni 
și pagina oficială Facebook a Spitalului raional. 



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

 

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) 
procedura 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 Achiziționarea serviciului de audit financiar 
independent a obiectului ,,Construirea 
cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze 
naturale la IMSP Spitalul raional Strășeni din 
mun. Strășeni”.  
7.5 Executarea lucrărilor de construcție a 
cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze 
naturale la IMSP Spitalul raional Strășeni din 
mun. Strășeni - (1lucrare).   
7.6 Darea în exploatare a obiectului conform 
Hotărâri Guvernului nr. Nr. 285/1996 cu privire 
la aprobarea Regulamentului de recepție a 
construcțiilor și instalațiilor aferente.  
7.7 Activitățile din pct. 7.1-7.6 vor fi executate 
în perioada de la data semnării acordului de 
finanțare până la 31 decembrie 2022. 
7.8 La realizarea activităților descrise în p.7.1 
și p. 7.6 va fi implicat Consiliul raional Strășeni, 
Consiliul Județean Vaslui din România, Instituția 
Medico-Sanitară Publică Spitalul raional 
Strășeni, serviciile desconcentrate din raionul 
Strășeni, proiectantul, antreprenorul general, 
firma de supraveghere tehnică a lucrărilor și 
firma de audit financiar. 

8. Principalele rezultate 
preconizate 

Rezultatele preconizate sunt: construcția 
cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze 
naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică 
Spitalul raional Strășeni din mun. Strășeni, 
eficientizarea energetică a instituției, 
diminuarea cheltuielilor pentru încălzire, 
îmbunătățirea condițiilor de lucru a 
personalului medical și confortului termic în 
instituție.      
Grupul țintă: 
Beneficiari direcți: 
Anual Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul 
raional Strășeni prestează servicii medicale: 
- 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.

9. Perioada de implementare a
proiectului

De la data semnării acordului de finanțare până 
la 31 decembrie 2022. 

10. Adresa autorității administrației
publice locale din Republica
Moldova

MD-3701, Republica Moldova , mun. Străşeni,
str. M. Eminescu, 28, tel.: 0037323723630, e-
mail: consiliulraional@crstraseni.md,
www.crstraseni.md

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

Nicolae Sîrbu, șef al Secției construcții, 
urbanism și infrastructura drumurilor, cu 
exercitarea atribuțiilor șefului Direcției 
economie și infrastructură;   
Tel.:  
e-mail: 

Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unității administrativ -teritoriale 
din Republica Moldova 
…………… 
(semnătura și ștampila) 



  Anexa nr.  5.1  
la Acordul de finanțare 

Bugetul proiectului: ,,Construirea cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la 
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorba 11/1, mun. Strășeni, 
raionul  Strășeni” 

Finanțatori: Județul Vaslui, prin Consiliul Județul Vaslui, România, și Raionul Strășeni, prin 
Consiliul raional Strășeni, Republica Moldova. 

Buget calculat la cursul valutar BNM din 20 mai 2021 (21,6862 Lei / 1,0 Euro) 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
lucrare/serviciu/achiziție 

Un. de 
măsură 

Nr. de 
unități 

Preț  unitar 
(MDL) cu 

TVA 

Preț total 
(Euro) cu 

TVA 

Finanțator 

1 Construirea cazangeriei și 
rețelelor de alimentare cu 
gaze naturale la IMSP 
Spitalul raional Strășeni din 
str. T. Ciorba 11/1, mun. 
Strășeni, r-nul Strășeni.  

 

lucrare 

 

1,0 

 

6.671.784,00 

 

307.651,1330 

 

 

CJ Vaslui – 
130.000,0000 
Euro (39,68% 
din suma totală 
a proiectului) 

 
 
 
 
 
 
 
CR Strășeni – 
197.661,4621 
Euro (60,32% 
din suma totală 
a proiectului) 
 

 

 

 

 

2 Serviciul de supraveghere 
tehnică a obiectului de 
construcție ,,Construirea 
cazangeriei și rețelelor de 
alimentare cu gaze naturale 
la IMSP Spitalul raional 
Strășeni din str. T. Ciorba 
11/1, mun. Strășeni, r-nul 
Strășeni”.   

serviciul 1,0 75.096,00 3.462,8473 

3 Serviciul de control de autor 
a obiectului de construcție 
,,Construirea cazangeriei și 
rețelelor de alimentare cu 
gaze naturale la IMSP 
Spitalul raional Strășeni din 
str. T. Ciorba 11/1, mun. 
Strășeni, r-nul Strășeni”, de 
către organizația de 
proiectare 

serviciul 1,0 20.484,00 944.5638 

4 Serviciul de audit financiar 
independent a obiectului 
,,Construirea cazangeriei și 
rețelelor de alimentare cu 
gaze naturale la IMSP 
Spitalul raional Strășeni din 
str. T. Ciorba 11/1, mun. 
Strășeni, r-nul Strășeni”. 

serviciul 1,0 338.368,00 15.602,9180 

Total buget, (Euro) 7.105.732 327.661,4621  

 

 
 



 

 

 



 
  Anexa nr.  6 

 la Acordul de finanțare 
 

Declarație pe proprie răspundere cu privire la dubla finanțare 
 
 
Subsemnatul/a ……………………………..….……, CNP …………………………........ domiciliat/ă în 
………………. Str. ………………………. Nr.…… ap. ……. tel. fix ……………… tel. mobil 
……….............…. e-mail ......................................…………………reprezentant legal 
al………………. (denumirea unității teritorial- administrative din Republica Moldova 
beneficiare) 
 în calitate de beneficiar/ă al proiectului………………….declar pe proprie răspundere că 
activitățile şi lucrările din cadrul proiectului cu titlul:  
“ .............................................................................................” depus 
pentru finanțare la Consiliul Județean Vaslui, nu sunt şi nu au fost finanțate din alte 
surse bugetare. 
 
Am luat la cunoștință că declarația în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine 
următoarele consecințe:  
- excluderea din activitățile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la 
momentul descoperirii falsului; 
- acordarea de despăgubiri financiare către Județul Vaslui, prin Consiliul Județean 
Vaslui, constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat până în momentul 
descoperirii falsului.  
 
         Data: …………………    Semnătura: ................... 













s Perioada de impiementare a ţrOJectului 

1 :. A.dresa autoriratii administraţiei 
publice locale din Republica �foldova 

11. Persoana de contact (numele ş1
fuxţia, telefon, fax şi e-mail)

Beneficiari indirecţi: 

- 91500 de persoane, locuitori cin orc.şele şi satele

raionului Străşeni.

De la data semnării acordului de fi!lamare până la 31 

decembrie 2022 

MD-3701, Republica Moldova, ml:.11. S:răşeni, str.
M Eminescu, 28, teL: 0037:23i23630, e-oail:
con�iliulraional@crstraseni,:ng, www.cl]traseni.md

Nicolae Sîrbu, şef al Secţiei �nstru;;ţii, urbanisr.1 şi 

infrastructura drumurilor, cu exercr:zrea atribuţiilor 

şefului Direcţiei econom:e şi infrast.rJctară; 

Tel.: 

e-mail: 

4 

























I Tel. 
e-mail: 

Yumele, prenumele/funcţia reprez.entantului legal al unită(ÎÎ teritorial- administrative ain Republica 
Moldova 
1sermătura şi ştamoila) 

PAVEL TAMACIUC, preşedinte al raionului Străşeni 

Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la dubla finanţare 

Subsemnatul PAVEL TAMACIUC, CNP ... ... ... .. ... ... .  .. .... .. .. domicilfat în mun. Străşeni. 
Srr. . .. ........... ... . . .... Nr .. ... ap . ... ... . tel. fix . . . . . . . . . . . . . . . tel. mobil . . .. .................. . 
�-mai: ... .............. ... .............. . . . . ....... ...... . .  reprezentant legal al Cen�iliuhi raional Străşeni 
::1 calitate de benefici:triă al proiectului „Construirea cazangeriei şi reţelelor de alimentare cu 
gaze naturale la Instituţia Medico-Sanitară Publicii Spitalul raion::11 Străşcni din str. T. 
Oorba ll/1, mun. Străşeni, r-nul Străşeni" declar pe proprie răspundere că activităţile şi 
Jucraile din cadru: proiectului :u titlul: 
... Construirea cazangeriei şi reţelelor de alimentare co gaze naturale la Instituţia Medico
Sanitară Publică Spitalul raional Străşeni din str. T. Ciorba 11/1 ! mun. Străşen� r-nul 
Străşeni", finanţate de Consiliul :Oudeţean Vaslui, România, nu au fost finanta.:e şi din alte mrse. 

A;11 luat la cunoştinţă că decl?raţia în fals a subsemnatubi a:rage după 5Îne ur mătoarele 
�nsecinţe: re stituirea sumelo:- acordate de Consiliul Judeţec.n Vasbi la �re se vor adăuga 
pena,i:ăţi la nivelui dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a Româr.iei 

Cuncscând pe:Jeapsa prevăzută la art. 326 din Codul Penal pentru infracţiunea ce fals în decl2.ratii, 
2rn verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi co;e.:tă. 

D�ta Semnătura: .............. . 

N.B. Dubla finanţar-c - această sintagmă se referă la finantarea Lnci activ.tă� de doui or_ din două surse 
<iiforil:: Doca un soli:::itant încearcă s: obtină finan\are pentru acti11ită\i sus1.nule c�ia de � altă surst, există 
r.s:ul iublei finanţăn. Ele:nenlele dt:.blei finanţări ale unei opera\iuni nu sunt eltgi:>ile ş1 d�ci nu vor fi 
rnmbursotc 


