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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui  

autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a  
instituțiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Înțelegerea de cooperare dintre Județul Ialomița și Raionul Nisporeni aprobată 
conform Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 53 din 26.04.2018; 
 - Adresa nr. 201 din 07.12.2020 a Președintelui Raionului Nisporeni din Republica 
Moldova; 
 - Decizia nr. 1/18 din 04.02.2021 a Consiliului Raional Nisporeni cu privire la 
aprobarea implementării proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui autoclav 
de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea Instituției Medico-Sanitare Publice 
Spitalul Raional Nisporeni; 
 - Referatul de aprobare nr. 8733/2021 - E din 12.04.2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Raportul de specialitate nr. 8812/2021 - Z din 13.04.2021 al Direcţiei 
Coordonare Organizare;   
 - Avizul nr. 10154/2021 - N din 26.04.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Avizul nr. 10022/2021 - J din 26.04.2021 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 
 - Avizul nr. 10096/2021 - P din 26.04.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 89 alin. (14) și alin. (15) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  
- prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea 
procedurii de finanţare prevăzute la art. 35^1 din Legea finanţelor publice nr. 273/2006 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. ____ din 27.04.2021 
privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021, 
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În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă încheierea Acordului de finanțare între Județul Ialomița din 
România și Raionul Nisporeni din Republica Moldova pentru achiziționarea unui 
autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a instituțiilor 
medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 (1) Valoarea totală a finanțării alocate pentru achiziționarea aparatului 

prevăzut la art. 1 este de 119.462 euro. 
(2) Se aprobă finanțarea din bugetul județului Ialomița cu suma de 101.542 euro 

pentru achiziționarea acestui aparat. 
(3) Contribuția financiară a Raionului Nisporeni va fi în sumă de 17.920 euro. 
 
Art.3 Se împuterniceşte domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean 

Ialomița, să semneze acordul de finanțare în vederea implementării proiectului prevăzut 
la art.1. 

 
Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 

comunică, spre ducere la îndeplinire, Președintelui Raionului Nisporeni din Republica 
Moldova, Direcției Coordonare Organizare și Direcției Buget Finanțe din cadrul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – Secțiunea ”Monitorul 
Oficial al Județului”. 
 

 

 

    PREŞEDINTE,  
                                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

              MARIAN PAVEL                                                  Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
         ADRIAN ROBERT IONESCU    
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