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RAPORT 
asupra finanțării proiectului  “Modernizarea și reconstrucția Centrului de 

Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere”, derulat de Raionul 
Nisporeni, Republica Moldova  

 
 

În scopul îmbunătățirii colaborării dintre Județul Vaslui și Raionul Nisporeni din 
Republica Moldova, al susținerii dezvoltării economice și sociale a celor două zone, la data 
de 17 august 2017 a fost semnată Înțelegerea de Cooperare între cele două unități 
administrativ-teritoriale, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr. 133/2017. 

Raionul Nisporeni a solicitat Consiliului Județean Vaslui prin adresa nr. 65 din 
08.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 5518 din 08.04.2022,  
susținerea financiară pentru implementarea proiectului “Modernizarea și reconstrucția 
Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere”.  

Consiliul Județean Vaslui a aprobat, prin Hotărârea nr. 73 din data de 21 aprilie 2022, 
finanțarea proiectului „Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, 
Construcția anexei noi a sălii de haltere” din Raionul Nisporeni, Republica Moldova, din 
bugetul județului Vaslui pe anii 2022 – 2023. 

În acest sens, a fost semnat acordul de finanțare nr. 7.259/09.05.2022 între Județul 
Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui și Raionul Nisporeni prin Consiliul Raional Nisporeni, 
având ca obiect implementarea proiectului „Modernizarea și reconstrucția Centrului de 
Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere”, cu durata de implementare de 
la data semnării, până la data de 31.12.2023.  

Consiliul Raional Nisporeni a depus în anul 2022 o singura cerere de plată 
intermediară înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 19738 din data de 16.12.2023, 
însoțită de documentele justificative pentru cheltuielile realizate în perioada de referință 
(septembrie 2022- decembrie 2022).  

Valoarea cheltuielilor aferentă cererii de plată nr.1 a fost în sumă totală de 
487.778,36 MDL, din care Consiliul Raional Nisporeni a solicitat spre decontare de la 
Consiliul Județean Vaslui suma de 436.561,63 MDL (89,50%), echivalentul a 21.211,05 euro 
(1 euro = 20,5818 MDL, la cursul BNM din data de 15.12.2022).  

Cererea de plată a fost însoțită de documentele justificative ale cheltuielilor 
realizate în perioada de referință. Activitățile realizate corespund cu Fișa de proiect și cu 
prevederile Acordului de finanțare. 

În conformitate cu prevederile art.6, alin 2 și 3 din Acordul – cadru de finanțare, 
Consiliul Raional Nisporeni a depus la data 28.12.2022, Raportul intermediar de progres 
privind cheltuielile și acțiunile realizate în anul 2022, care este atașat la prezentului raport. 
 

 
 

                                                      P R E Ș E D I N T E, 
Dumitru Buzatu 












