
 
ROMÂNIA               
JUDEŢUL VASLUI                                                                                
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                   
Nr. 10899 din 28.07.2021               
                                    
 

     PROIECT DE HOTĂRÂRE   nr.  113/28.07.2021  
privind aprobarea finanțării proiectului “Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 al 

Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi” 
 
 

     Având în vedere : 
- referatul de aprobare nr. 10899/28.07.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- adresa Consiliului Raional Anenii Noi nr. 152 din 26.07.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Vaslui sub nr. 10845 din 27.07.2021; 
-  Decizia Consiliului Raional Anenii Noi nr. 06/10 din 22.12.2020 cu privire la 

solicitarea finanțării nerambursabile din partea Consiliului Județean Vaslui (România) pentru 
susținerea proiectului de schimbare a acoperișului Centrului de sănătate Anenii Noi și 
garantarea contribuției Consiliului raional Anenii Noi, modificată prin Decizia Consiliului 
Raional Anenii Noi nr. 04/17 din 24.06.2021 și Decizia Consiliului Raional Anenii Noi nr. 05/04 
din 22.07.2021; 

- rapoartele de specialitate nr. 10938/29.07.2021 și nr. 10906/29.07.2021 ale 
Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate 
ale consiliului județean; 
                - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 
disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, 
prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană, 
Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător 
și turism, administrarea domeniului public și privat  de interes județean și Comisia pentru 
protecție socială, protecție copii, învățământ, sănătate, cultură, culte și sport; 

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. 5/18.01.2018 privind aprobarea 
Înțelegerii de cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Anenii Noi 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, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

  H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1. – Se aprobă finanțarea proiectului “Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 
al Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi” propus de Raionul Anenii Noi din Republica 



Moldova din bugetul propriu al Județului Vaslui pentru anii 2021 și 2022, cu suma de 62.500 
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 
Anenii Noi, 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, ___.08.2021 
 
 

         PREŞEDINTE, 
       Dumitru Buzatu 
 
 

                 
                                                                                    Avizat  pentru legalitate:                  

      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                      
       Diana – Elena Ursulescu 

 
   
 
 

 
                                                                                                                       
                                                                                   Anexa nr. 1  
                                                                                   la Hotărârea nr.______/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
        este necesar votul majorității absolute. 
 
 
 
 

Direcţia Administraţie Publică 
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi 
îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 

 Director executiv, 
Mihaela Dragomir 

 
 

http://www.cjvs.eu/


 
 

Anexă  
la Hotărârea nr. ____/2021 

 
ACORD-CADRU DE FINANŢARE   

 
 Încheiat între: 
1. Raionul ANENII NOI – Republica Moldova, prin CONSILIUL RAIONAL Anenii Noi, 
adresa: orașul Anenii Noi, Piata 31 August nr. 4, raionul Anenii Noi, cod postal MD6501,  
autorităţii administraţiei publice locale Republica Moldova, or. Anenii Noi, Piaţa 31 
August 1989 nr. 4, cod de înregistrare fiscală 1007601006966, în calitate de beneficiar 
pentru proiectul “Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 al Centrului de Sănătate 
secția MF Anenii Noi”, reprezentat legal de domnul ION VICOL având funcţia de 
preşedinte al raionului Anenii Noi, pe de o parte, 

şi 
2. JUDEȚUL VASLUI, prin Consiliul Județean Vaslui, adresa sediului: Str. Ștefan 
cel Mare nr. 79, Vaslui, județul Vaslui, cod postal 730168, cod de înregistrare fiscală 
3394171, în calitate de finanţator pentru proiectul “Reconstrucția acoperișului 
blocului nr. 1 al Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi”, reprezentat legal 
de domnul DUMITRU BUZATU, având funcţia de președinte al Consiliului 
Județean Vaslui. 
     În baza Înțelegerii de cooperare din data de 18.01.2018, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 5, părţile au convenit la încheierea 
prezentului acord de finanţare, aprobat potrivit Deciziei Consiliului raional Anenii 
Noi nr. 06/10 din data de 22.12.2020, cu modificările ulterioare, şi a Hotărârii 
Consiliului Județean Vaslui nr. ____ din data de ___.08.2021 . 
 

ART. 1 Obiectul acordului de finanţare 
Implementarea proiectului “Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 al 

Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi”. 
 

ART. 2 Durata acordului de finanţare 
     Durata acordului de finanţare este de __ luni, începând cu data semnării 
prezentului acord de finanţare, respectiv până la data de 31.12.2022. 
 
     ART. 3 Valoarea proiectului 
     Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării este de 75.000,00 
EUR, din care 62.500,00 EUR (reprezentând 83,33%) finanţat de către Județul Vaslui, 
prin Consiliul Județean Vaslui și 12.500,00 EUR (reprezentând 16,67%) finanţat de 
către Consiliul raional Anenii Noi. 
 

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 şi activităţile 

convenite prin acord; 
e) să prezinte finanţatorului un raport 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 toate sumele alocate de acesta în vederea 
implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanţare, 
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 Anenii Noi, prin Consiliul 
raional Anenii Noi, întocmește cereri de plată intermediare și/sau finale, potrivit 
modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul acord.  
(2) Cererile de plată vor fi insoțite 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 
acordurile de finanțare, Județul Vaslui va deconta Raionului Anenii Noi plăți deja 
efectuate.  
(4) Plățile se vor efectua prin aplicarea procentului aferent Județului Vaslui prevăzut 
la art. 3 asupra sumei totale 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 Anenii 
Noi, prin Consiliul raional Anenii Noi, 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 Anenii Noi, prin Consiliul raional Anenii Noi, 
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 prevazute la alin. (1) și (2), însoțite de un raport al ordonatorului 
principal de credite, se prezinta autoritatii deliberative - Consiliului Județean 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, în conformitate cu dispozițiile legale și prezentul acord de finantare, 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 
implemetării acordului de finanțare. 
(3) Fișa proiectului menționat la art. 1 constituie anexa nr. 5 la prezentul acord, iar 
bugetul proiectului – anexa nr.5.1 la prezentul acord. 
(4) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la dubla finanțare 
constituie anexa nr. 6 la prezentul acord. 
(5) 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. 
(6) Prezentul acord de finanțare se poate modifica prin act adițional, prin acordul 
părților.  
 

Încheiat astăzi__________________la________________în două exemplare. 
 
 
 
 
    Ion VICOL,                                                               Dumitru BUZATU,                                                     
   președinte                                                                    președinte 

    al Raionului Anenii Noi                                             al 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 territorial- administrative 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 

      

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 unității teritorial- administrative 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 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 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 

      

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 unității teritorial administrative 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  
 

Denumirea autorității 
solicitante Consiliul Raional Anenii Noi, Republica Moldova 

Denumirea proiectului 
 

Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 al Centrului de 
Sănătate secția MF Anenii Noi 

Valoarea totală a 
proiectului care face 
obiectul finanțării  

75.000 Euro (în echivalent MDL la cursul BNM din ziua 
adoptării Deciziei 06-10 din 22.12.2020, cu ajustări la data 
prezentării cererii de plată)   

Suma solicitată de la 
Județul Vaslui 62.500  Euro – 83,33% din bugetul total al proiectului 

Contribuția proprie a 
solicitantului 12.500  de euro (16,67 % din bugetul total al proiectului).   

Rezumatul  proiectului 

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea condiţiilor 
de prestare a serviciilor medicale în cadrul centrului 
raional de sănătate Anenii Noi 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
Obţinerea unui grad sporit de durabilitate a structurii de 
rezistenţă a clădirii CS 
Obţinerea unui mediu sigur şi salubru pentru personalul 
medical din cadrul CS 
Obţinerea unor condiţii civilizate de prestare a serviciilor 
medicale pentru pacienţii CS 
Sporirea calităţii serviciilor medicale prestate în cadrul CS 
Grupul țintă: lucrătorii medicali ai CS (41 de persoane) şi 
pacienţii care sunt consultaţi anual (81993) 
Beneficiari: 
a. Direcți - 22 de medici de familie și 19 –asistente 
medicale de familie 
b. Indirecți - 81993 de pacienți ai CS Anenii Noi (cifră 
anuală) 
   În clădirea Instituției medico-sanitare publice ”Centrul 
de sănătate Anenii Noi” (instituția medicală raională 
responsabilă de medicina de familie) activează 22 de 
medici de familie și 19 –asistente medicale de familie. 
Pe parcursul anului 2019 la medicii din instituție  s-au 
adresat  81993 de pacienți, inclusiv 27897 de copii. 
 Clădirea IMSP CS Anenii Noi prezintă o construcție cu 
regim de înălțime S+P+2E+ET. Clădirea a fost construită și 
dată în exploatare în 1980 . Construcția se exploatează 
conform destinației ca Instituție medicală. Clădirea are 
formă dreptunghiulară cu dimensiunile de gabarit 72,11m  
x 13,03m . Acoperișul clădirii este de tip terasă cu 
învelitoare din membrană bitumată, dar extrem de 
deteriorat, fisurat și necesită schimbare urgentă. Suprafața 
acoperișului – 945,1 mp 
Examinarea vizuală a elementelor acoperișului a arătat că 
acestea se află în stare nesatisfăcătoare. Pe unele 



 
 

suprafețe ale acoperișului au fost depistate balonări ale 
învelitorii, fisuri ale membranei hidroizolante, îmbinări 
neadecvate ale învelitorii cu elementele verticale (se vede 
în materialele foto anexate). 
 În timpul nefavorabil (ploi, topirea zăpezii)  prin fisuri 
formate apa se scurge în interiorul clădirii, cu deteriorarea 
tavanului etajul III (etaj terminal), afectarea  birourilor de 
la etajul II  și coridorul.  
Sunt afectate birouri de staționar de zi, sala de proceduri, 
biroul psihiatrului. 
În timpul ploilor abundente apa pătrunde în clădire foarte 
rapid, cu scurgere directă în coridor,  pentru a ameliora 
situația sunt folosite mijloace (vase mari,  găleți) pentru a 
împiedica scurgerea apei la  etajele  de mai jos. 
În anul 2016  a fost efectuată expertiza privind starea 
tehnică a clădirii IMSC Centrul de Sănătate Anenii Noi. 
Proiectul prevede înlocuirea acoperișului vechi cu unul tip 
șarpantă, în 2 pante, cu structură de lemn și tablă tip 
țiglă. Suprafață totală: 945,1 m2. 
La etajul II (III în versiunea RM, etajul terminal) se află 
următoarele cabinete ale instituției: 
Cabinetul reprezentantului CNAM (Compania Națională de 
Asigurări în Medicină), 
Centrul Comunitar de Sănătate Mentală (3 cabinete) 
Staționarul de zi, 
Cabinetul de proceduri, 
Cabinetele medicilor pediatri (2 medici pediatri), 
Arhiva instituției, 
Cabinete a medicilor de familie (6 medici de familie), 
Cabinetul specialistului pe Securitatea în Muncă. 
Cabinetul sora econoamă. 

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

Activitățile proiectului 
1. Pregătirea documentației de achiziții: 
Se vor elabora documentațiile specifice, conform legislației 
privind achizițiile publice în vigoare. 
2. Desfășurarea procedurilor de achiziții publice  
Desfășurarea procedurii de achiziții privind lucrările de 
reparație a maternității prin Licitație cu publicarea 
anunțului in BAP, conform Legii nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, dar şi în conformitate cu prevederile 
legislației privind achizițiile publice în vigoare, pentru 
execuția lucrărilor și prestarea serviciilor de dirigenție de 
șantier. 
3. Execuția lucrării la obiectivul de investiții 
”Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 al centrului de 
Sănătate secția MF Anenii Noi”: 
Lucrările de construcție se vor realiza conform Autorizației 
de construire obținută în baza prevederilor legale și cu 
respectarea Proiectului de execuție, a caietului de sarcini, 
a listelor de cantități și a detaliilor de execuție elaborate 
de către proiectant.  
La finalizarea lucrărilor se va proceda la recepția acestora. 



 
 

Supravegherea tehnică a lucrărilor va fi efectuată pe toată 
durata lucrărilor de către un responsabilul tehnic autorizat 
în conformitate cu Legea RM nr. 721 din  02.02.1996 
privind calitatea în construcţii. 
4. Activități de informare și publicitate 
La intrarea în CS Anenii Noi, pe plăcuță informativă, va fi 
inscripționat finanțatorul , suma oferită, denumirea 
proiectului, etc. 
Activitățile de proiect vor fi reflectate în presa locală. 
Va fi realizat 1 reportaj televizat 

Principalele   rezultate 
preconizate 

Schimbarea acoperișului existent  la CS Anenii Noi cu unul 
nou  tip șarpantă, în 2 pante, cu structură de lemn și tablă 
tip țiglă, cu o suprafață de 945,1 m². 
Protejarea clădirii CS de ploaie şi intemperii 

Perioada de implementare 
a proiectului 

De la data semnării acordului de finanțare până la 
31.12.2022 

Adresa autorității 
administrației publice 
locale din Republica 
Moldova 

Or. Anenii Noi, MD-6501, Piața 31 August, 4 

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

Octavian Zelinski, specialist principal atragerea 
investițiilor, Tel. +37326522056 
Fax. +37326522056 
E-mail: consiliul_aneni@mail.ru 

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



 
 

 
  

Anexa nr.5.1 
la Acordul de finanțare 

 
 

Bugetul proiectului: Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 al Centrului de 
Sănătate secția MF Anenii Noi 
 
Finanțatori:  UAT Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, România și Consiliul  
raional Anenii Noi, Republica Moldova 
 
Buget calculat la cursul valutar BNM din 22.12.2020 (1,0 EURO = 20,9 MDL) 

Nr. 
d/
o 

Denumire 
lucrare/serviciu/

achiziție 

Unitate de 
măsură 

Nr. de 
unități 

Preț unitar 
 (MDL) 

Preț total 
(MDL/EUR) Finanțator 

1. 

Lucrări de 
reconstrucție a 
acoperișului 
blocului nr. 1 al 
Centrului de 
Sănătate secția 
MF Anenii Noi 

lucrare 1 buc. 1.567.500,
00 

1.567.500,
00/75.000,0
0 

UAT Județul 
Vaslui, prin 
Consiliul 
Județean 
Vaslui 
62.500  Euro – 
83,33%, 
respectiv 
1306250,00 
MDL 
 
Consiliul  
raional  
Anenii Noi 
12.500  de 
euro (16,67 % 
din bugetul 
total al 
proiectului), 
respectiv  
261250,00 
MDL 

TOTAL BUGET , EURO 75.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

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 cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnatului 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: ................. 
 

 



































ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE 
Nr.  10899 din 28.07.2021         
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea finanțării proiectului  “Reconstrucția 

acoperișului blocului nr. 1 al Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi” 
 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 

 
     În scopul îmbunătățirii colaborării dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi din 

Republica Moldova, al întreprinderii de activități reciproc avantajoase, al susținerii 
dezvoltării economice și sociale a celor doua zone, a fost semnată, la data de 18 ianuarie 
2018, Înțelegerea de Cooperare între cele două unități administrativ-teritoriale, așa cum a 
fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 6. 

     Scopul acestei Înțelegeri de Cooperare constă în extinderea și îmbunătățirea 
relațiilor dintre organizațiile, colectivitățile și autoritățile locale din unitățile 
administrativ-teritoriale semnatare. 

     Pentru realizarea acestui scop, părțile semnatare si-au propus armonizarea 
preocupărilor și extinderea colaborării în următoarele domenii: 

 schimburi de experiență în domeniul dezvoltării locale; 
 implementarea de proiecte de dezvoltare; 
 promovarea reciprocă în domeniile dezvoltării economice, educației, culturii, 

tineretului și turismului; 
 schimburi interinstituționale în domeniile: social, dezvoltare economică, 

educație, cultură, sport, protecția mediului înconjurător, transport și protecția medico-
socială. 

Pentru realizarea obiectivelor din Înțelegerea de Cooperare, Județul Vaslui  
poate participa la realizarea și finanțarea unor obiective de investiții ale Raionului Anenii 
Noi din Republica Moldova, a unor programe comune culturale, sportive, de tineret și 
educaționale, stagii de pregătire profesională și a altor acțiuni care contribuie la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, conform art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  

Prin Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 
1120/2014 și al ministrului Finanțelor Publice nr. 1030/2014, cu modificările și completările 
ulterioare, a fost aprobată procedura de finanțare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale.  

Prin adresa Consiliului Raional Anenii Noi nr. 152 din 26.07.2021, înregistrată la 
Consiliul Județean Vaslui sub nr. 10845 din 27.07.2021, Raionul Anenii Noi din Republica 
Moldova solicită Consiliului Județean Vaslui susținerea financiară în valoare de 62.500 Euro 
pentru implementarea proiectului “Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 al Centrului de 
Sănătate secția MF Anenii Noi”, care are o valoare totală de 75.000 Euro. 

Obiectivul proiectului este îmbunătățirea condițiilor de prestare a serviciilor 
medicale in cadrul centrului raional de sănătate Anenii Noi. 

Acordul de finanțare (anexă la proiectul de hotărâre) a fost întocmit cu 
respectarea prevederilor Ordinului 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.  

 



II. Impactul socio-economic:  
Impactul socio-economic constă în creșterea calității serviciilor medicale 

furnizate pacienților de Spitalul raional Anenii Noi, precum și în consolidarea relației de 
parteneriat între Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
Suma de 62.500 Euro solicitată de raionul Anenii Noi va fi suportată din bugetul 

propriu al județului Vaslui pentru anii 2021-2022. 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu 

este cazul. 
          VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: nu este cazul. 
          VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale şi 
funcționale preconizate:  

După adoptarea hotărârii, aceasta va fi comunicată prin intermediul secretarului 
general al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului -Județul Vaslui în 
vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului județean, Direcției 
Dezvoltare și Cooperare, Direcției Economice și Consiliului raional Anenii Noi. 

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina 
de internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu. 

Personalul Direcției de Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui va urmări implementarea proiectului, iar Direcția 
Economică va asigura includerea sumelor necesare cofinanțării proiectului în bugetul local 
al Județului Vaslui și plata acestora, pe baza documentelor justificative depuse.        
           VIII. Concluzii, constatări şi propuneri: 
 Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună 
inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului  “Reconstrucția 
acoperișului blocului nr. 1 al Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi”.  

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre în vederea 
supunerii lui spre aprobare în prima ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
     Dumitru BUZATU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Dezvoltare și Cooperare 
Nr. 10938 din 29.07.2021  
 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului                                                                        

“Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 al Centrului de Sănătate secția MF  
Anenii Noi” 

 
În conformitate cu prevederile  art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 136 alin. (3) 

lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Direcția Dezvoltare și Cooperare, 
prin compartimentul Cooperare Internațională și Relații cu ONG din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea finanțării proiectului “Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 al Centrului 
de Sănătate secția MF Anenii Noi”, în raport cu atribuțiile și competențele specifice 
acestui compartiment și a constatat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/ finanțarea 
unor proiecte propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica 
Moldova; 

      b) Impactul financiar asupra bugetului: suma de 62.500 Euro solicitată de raionul 
Anenii Noi va fi suportată din bugetul propriu al județului Vaslui pentru anii 2021-2022; 

 c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre:  

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- 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; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Proiectul de hotărâre propus se înscrie în prevederile Înțelegerii de cooperare 
încheiat între Județul Vaslui si Raionul Anenii Noi în anul 2018 și corespunde obiectivului 
Strategiei de dezvoltare economico-socială a Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-
2027 - de extindere a cooperării transfrontaliere. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate 
a compartimentului: nu este cazul. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 
hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 
raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care 
propunem analizarea și supunerea lui spre dezbatere și adoptare, în prima ședință ordinară 
a Consiliului Județean Vaslui.  

    
 

Numele şi prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat -Agafiței Emilian Director executiv DDC 29.07.2021  
Verificat – Vasiliu Cristina Șef Serviciu 29.07.2021  
Întocmit – Ciobanu Eduard Consilier 29.07.2021  



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Economică 
Nr. 10906 din 29.07.2021  
 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului                                                                        

“Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 al Centrului de Sănătate secția MF  
Anenii Noi” 

 
În conformitate cu prevederile  art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 136 alin. 

(3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Direcția Economică a 
analizat  Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului ” Reconstrucția 
acoperișului blocului nr. 1 al Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi”, în raport cu 
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele: 
  

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/ alte atribuții/ finanţarea 
unor proiecte propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica 
Moldova; 

b) Impactul financiar asupra bugetului: suma de 62.500 Euro solicitată de raionul 
Anenii Noi va fi suportată din bugetul propriu al județului Vaslui pentru anii 2021-2022; 

 c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre:  

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  
              - art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare, conform cărora autoritățile administrației publice locale din 
România pot aproba finanțarea unor proiecte propuse de către autorităţile administrației 
publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de înfrățire/cooperare încheiate 
în condiţiile legii, pentru obiective de investiții ale unităților administrativ-teritoriale din 
Republica Moldova; 

- 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; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate 
a compartimentului: nu este cazul. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 
hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, și 
propunem analizarea și supunerea lui spre dezbatere și adoptare, în prima ședință ordinară 
a Consiliului Județean Vaslui.  
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                     Mircea Țuțuianu 




































