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Informare  

cu privire la deplasarea efectuată în data de 17 august 2021 în Republica Moldova 
Raionul Cimișlia  

 
 
 

Începând cu anul 2014, în România a fost creat cadrul legal pentru ca autoritățile locale 
din România să poată participa la realizarea și finanțarea unor obiective de investiții ale 
raioanelor din Republica Moldova, a unor programe comune culturale, sportive, de tineret și 
educaționale, stagii de pregătire profesională și a altor acțiuni care să contribuie la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie.  

În scopul îmbunătățirii colaborării dintre Județul Vaslui și Raionul Cimișlia din Republica 
Moldova și susținerii dezvoltării economice și sociale a celor două zone, în data de 23 
septembrie 2015 a fost semnată Înțelegerea de Cooperare între cele două unități administrativ-
teritoriale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 127//2015 din data de 31 
iulie 2015. 

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

Astfel, în anul 2019, Raionul Cimișlia a solicitat Consiliului Județean Vaslui în baza 
Înțelegerii de Cooperare, susținerea financiară pentru implementarea proiectului, 
„Modernizarea blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii «Izvoraș» din sat Zloți, 
raionul Cimișlia (cu construcția anexei)”. 

Prin Hotărârea nr. 88/30.05.2019, Consiliul Județean Vaslui a aprobat finanțarea 
proiectului propus de Raionul Cimișlia, Republica Moldova, cu o valoare totală de 218.345,50  
Euro, din care: suma de 100.000,00 Euro (reprezentând 45,80%) finanțată de Județul Vaslui 
prin Consiliul Județean și suma de 118.345,50 Euro (reprezentând 54,20%) finanțată de 
Consiliul raional Cimișlia. 

Perioada de implementare a proiectului a fost 30.05.2019 - 31.12.2020, conform 
Acordului de finanțare, anexă la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 88/2019. 

Proiectul a prevăzut executarea lucrărilor de modernizare a blocului locativ al taberei 
de odihnă pentru copii «Izvoraș» din sat Zloți, raionul Cimișlia inclusiv construcția anexei.  

Principalele lucrări executate în cadrul proiectului au constat în: 
• demolarea construcțiilor vechi avariate; 
• execuția fundației și a pereților anexei, reconstrucția acoperișului, instalarea 

ferestrelor și a ușilor; 
• execuția lucrărilor de consolidare a fundației și pereților blocului locativ, execuția 

lucrărilor de consolidare și zidărie la pereții despărțitori; 
• demontare uși și ferestre vechi și înlocuirea lor; 
• reconstrucția acoperișului blocului locativ; 
• construcția termocentralei, executarea lucrărilor de finisaj interior și exterior; 



• amenajarea grupurilor sanitare, placarea cu gresie și faianță; 
• instalarea rețelelor de alimentare, canalizare, termoficare și energie electrică; 
• montare parchet în camerele blocului locativ; 

În data de 12 august 2021, Consiliul Raional Cimișlia a transmis Consiliului Județean 
Vaslui o invitație pentru data de 17 august 2021, la inaugurarea blocului locativ al Taberei de 
odihnă pentru copii ”Izvoraș” din satul Zloți, raionul Cimișlia, care a fost renovat cu sprijinul 
financiar al județului Vaslui.  

Astfel, onorând invitația conducerii Consiliului Raional Cimișlia, am condus delegația 
Consiliului Județean Vaslui, la evenimentul prilejuit de inaugurarea investiției finanțate de 
UAT-Județul Vaslui, prin instituția pe care o conduc.  

Deplasarea în raionul Cimișlia, a fost și un prilej pentru a vizita atelierele de meșteri 
populari  găzduite de tabăra ”Izvoraș”, unde copii din Republica Moldova învățau  tainele 
cioplitului în lemn, țesutului cu gherghef , croșetatului și împletitului cu fibre vegetale. 

Prezenta informare este în conformitate cu art. 225 alin.(4), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Președinte, 

Buzatu Dumitru 
 

 
 

 
                                                                                                                     


