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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 Strășeni din Republica 
Moldova și susținerii dezvoltării economice și sociale a celor două zone, în data de 01 martie 
2018 a fost semnată Înțelegerea de Cooperare între cele două unități administrativ-teritoriale, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 6//2018 din data de 18 ianuarie 2018. 

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 2021, Raionul Strășeni a solicitat Consiliului Județean Vaslui în baza 
Înțelegerii de Cooperare, susținerea financiară pentru implementarea 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, r-nul 
Strășeni”. 

Prin Hotărârea nr. 102/19.07.2021, Consiliul Județean Vaslui a aprobat finanțarea 
proiectului propus de Raionul Strășeni, Republica Moldova, cu o valoare totală de 327.661,4621   
Euro, din care: suma de 130.000,00 Euro (reprezentând 39,68 %) finanțată de Județul Vaslui 
prin Consiliul Județean și suma de 197.661,4621  Euro (reprezentând 60,32%) finanțată de 
Consiliul raional Strășeni. 

Perioada de implementare a proiectului este 03.08.2021 - 31.12.2022, conform Acordului 
de finanțare, anexă la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 102/2021. 

Proiectul prevede „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, r-nul Strășeni”.  

Principalele rezultate 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.      

În data de 26 ianuarie 2022, Consiliul Raional Strășeni a transmis Consiliului Județean 
Vaslui o invitație pentru data de 1-2 februarie 2022,  la Consiliul Raional Strășeni cu scopul de 
a analiza derularea 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, r-nul Strășeni”, co-finanțat de Consiliul Județean Vaslui.  

Astfel, onorând invitația conducerii Consiliului Raional Strășeni, am condus delegația 
Consiliului Județean Vaslui, la întâlnirea de lucru referitoare la derularea investiției finanțate 
de UAT-Județul Vaslui, prin instituția pe care o conduc.  

Deplasarea în raionul Strășeni, a fost și un prilej pentru a vizita investiția finanțată în 
perioada 2019-2020 „Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la 
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”. 

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

 
Președinte, 

Buzatu Dumitru 
 

 
 

 
                                                                                                                     


