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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
privind aprobarea proiectului de finanţare pentru achiziționarea unui autoclav de

prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a instituţiilor medicosanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Înțelegerea de cooperare dintre Judeţul Ialomiţa și Raionul Nisporeni aprobată
conform Hotărârii Consiliului Judeţean lalomiţa 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 achiziţionarea unui autoclav
de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea Instituţiei Medico-Sanitare Publice
Spitalul Raional Nisporeni;

- Referatul de aprobare nr.
Consiliului judeţean Ialomiţa,

$743

72021 - £- din _4 07. 2021 al Preşedintelui

Examinând :

- Raportul de specialitate nr. 4/2

/2024 - x din _/3 04 _.2021 al Direcţiei

Coordonare Organizare;

- Avizul nr.

/2021 - ___ din ______.2021 al Comisiei juridice, de

disciplină, drepturi, obligații şi incompatibilităţi;

- Avizul nr.

/2021 - __ din

financiare şi agricultură;
- Avizul nr.
/2021 - ___ din
sănătate, asistenţă socială şi familie,

.2021 al Comisiei economico.2021 al Comisiei pentru muncă,

În conformitatecu:

- prevederile art. 89 alin. (14) și alin. (15) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3511 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor 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 prevăzutela art. 3541 din Legea finanţelor publice nr. 273/2006
cu modificările și completările ulterioare;

Mau

Consiliu! Judeteln Ialomita

- prevederile Hotărârii Consoliului Județean Ialomița nr. ____ din

„2021

privind aprobarea bugetului genera! al județului lalomița, pe anul 2021,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă încheierea Acordului de finanțare între Judeţul 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 finanţării alocate pentru achiziționarea aparatului
prevăzut la art. 1 este de 119.462 euro.
(2) Se aprobă finanţarea din bugetul județului Ialomiţa 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 Judeţean
lalomiţa, să semneze acordul de finanțare în vederea implementării proiectului prevăzut
la art.1.
Art.4 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre se
comunică, spre ducere ia îndeplinire, Președintelui Raionului Nisporeni din Republica
Moldova, Direcţiei Coordonare Organizare și Direcţiei Buget Finanțe din cadrul
Consiliului Judeţean ialomiţa și, spre știință, Instituţiei Prefectului — Județul Ialomiţa,
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean lalomiţa — Secțiunea “Monitorul
Oficia! al Județului”.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat pentru legalitate

Secretarul General!ai Judeţului ialomiţa
Adrian - Robert IONESCU
:,

Pi
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ACORD DE FINANŢARE

Părţile:
JUDEŢUL IALOMIȚA, cu sediul în Municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr. 1,

judeţulIalomiţa, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mailcji(Acienet.ro, cod fiscal
4231776, cod IBAN RO48TREZ244665050550204X deschis la Trezoreria Municipiului

Slobozia, reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa — domnul MARIAN
PAVEL, în calitate de finanţator
şi

RAIONUL NISPORENIcu sediul Orașul Nisporeni, str. loan Vodă, nr. 2, MD6401, Raionul Nisporeni, telefon +373/26422291, fax +373/26422650, cod IBAN

deschis la Trezoreria de Stat, reprezentat prin Preşedintele

Raionului Nisporeni — domnul VASILE MĂRCUŢĂ, în calitate de beneficiar,

în conformitate cu:
prevederile art. 89 alin. 15 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 3541 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
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. 351 din Legea finanţelor publice nr.
273/2006 cu modificările și completările ulterioare;
-

În baza Înţelegerii de cooperare aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 53/26.04.2018, părţile au convenit încheierea, prezentului acord de finanţare, pentru
proiectul de finanţare aprobat prin Decizia Consiliului Raional Nisporeni nr. 1/18 din
04.02.2021 potrivit prevederilor legale în vigoare din Republica Moldova şi a Hotărârii
„2021,
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.____ din

Art. 1 Obiectul acordului de finanţare

Părţile convin finanțarea în comun a implementării proiectului de finanțare pentru
achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală a
instituţiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova.
Art. 2 Durata acordului de finanţare

Acordul definanțare produce efecte de la data semnării lui de ambele părți și până

la data de 31.12.2021.

Art. 3 Valoarea proiectului
(1) Valoarea totală a proiectului de finanţare care face obiectul finanțării este de
119.462 euro, din care 101.542 euro finanţare de la Judeţul Ialomiţa şi 17.920 euro
finanţare dela Raionul Nisporeni.
(2) În situația în care valoarea de achiziție va fi mai mică decât valoarea
proiectului, finanțarea părţilor semnatare va fi asigurată proporțional cu valoarea stabilită
ca și contribuţii raportate la valorile proiectului, conform alin. (4).
Art. 4 Responsabilităţile părţilor
(ID) Responsabilităţile beneficiarului sunt următoarele:
1. Să respecte Înțelegerea de cooperare;

2. Să respecte destinaţia sumei acordate în baza acorduluide finanțare;
3, Să utilizeze suma alocată de finanţator exclusiv pentru implementarea

proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanţare;

4. Să permită accesul reprezentanţilor finanțatorului la obiectivele, activităţile şi

documentele justificative convenite prin acord;

5. Să asigure suma necesară proiectului care revine beneficiarului.
6. Să prezinte finanţatorului rapoarte de justificare a cheltuielilor aferente
proiectului şi de realizare a activităţilor cuprinse în acordul de finanţare;
7. Să întreprindătoate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun
acord:

8. Să restituie finanțatorului sumele acordate de acesta în vederea implementării
proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite (sau
neutilizate) la datafinalizării proiectului, în termen de 30 de zile de la această dată;
9. Să restituie finanțatorului în termen de 30 de zile de la data constatării toate
sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care fac obiectul
prezentului acord de finanţare şi care au fost cheltuite cu altă destinaţie decât cea
convenită de comun acord în vederea implementării proiectului.

(2) Responsabilităţile finanţatorului sunt următoarele:
1. Să respecte Înțelegerea de cooperare;
2. Să prevadăîn buget sumele necesare finanţării proiectului/activităților prevăzute
în acordul de finanţare;
3. Să întreprindătoate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun
acord.
Art. 5 Prevederi privind cererile de piată și termenele de plată
(1) Pentru plata cheltuielilor aferente proiectului, Raionul Nisporeni din Republica
Moldova va întocmi cereri de plată, intermediare şi/sau finală, potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinței
şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de.

finanțare prevăzute de art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cererile de plată vor fi însoţite de documentele justificative: contracte, facturi,
procese-verbale de recepție şialte documente.
(3) Plăţile se vor efectuaîn euro, în contul indicat de beneficiar.

Art. 6 Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor
(1) În termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acțiunilor din proiect, Raionul
Nisporeni va transmite Consiliului Judeţean Ialomiţa un raport de justificare a
cheltuielilor aferente proiectului şi de realizare a activităţilor cuprinse în acordul de
finanțare care va cuprinde descrierea activităților desfăşurate pentru implementarea
proiectului şi detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului.
(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi însoțit de un raport al ordonatorului principal
de credite.
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) Raionul Nisporeni — prin Consiliul Raional Nisporeni din Republica Moldova
răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale şi prezentul acord
de finanțare, a sumelor alocate de Judeţul Ialomiţa din România, potrivit art. 3 precum şi
faţă de terți, inclusiv în cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice natură, produse
ca urmare a implementării acordului de finanțare.
(3) Prezentul acord. de finanțare 'se poate modifica prin act adiţional, prin acordul
părților.
Prezentul acord de finanţare a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte

un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

JUDEȚUL IALOMIŢA
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
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REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului de finanţare pentru achiziţionarea
unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a instituțiilor

medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea proiectului de
finanțare pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din
activitatea medicală a instituţiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni,
Republica Moldova.
Conform prevederilor art. 3541 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale
din România pot aproba finanţarea unor proiecte propuse de către autorităţile
administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de
înfrăţire/coaperare încheiate în condiţiile legii, pentru obiective de investiţii ale unităţilor
administrativ-teritoriale din Republica Moldova, programe comune culturale, sportive, de
tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională sau alte acţiuni care contribuie la
dezvoltarea relațiilor de prietenie.
Județul Ialomița a încheiat Înţelegere de cooperare cu Raionul Nisporeni din
Republica Moldova, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53 din 26.04.2018,
în vederea promovării unor interese comune printre care se regăsește elaborarea și
implementarea unorproiecte în domeniul sănătății.
Drept urmare, prin adresa nr. 201 din 07.12.2020, Președintele Raionului Nisporeni
solicită sprijin financiar în vederea dotării Spitalului Raional Nisporeni cu un incinerator
pentru distrugerea deșeurilor medicale. Întrucât sănătatea reprezintă un domeniu
prioritar al activităţii Consiliului raional Nisporeni și în scopul soluționării unei probleme
strigente din comunitate, conducerea Raionului are în vederea dotarea Instituţiei Medico-

sanitare Publice Spitalul Raional Nisporeni cu un astfel de aparat medical.
Procedura de finanțare a proiectelor propuse este stabilită prin Ordinul comun al
ministrului dezvoltării regionale şi locuinței şi al ministrului finanţelor publice nr.
1120/1030din 2014.

Astfel cum stipulează acest Ordin, Consiliul Raionului Nisporeni adoptă Decizia nr.
1/18 din 4 februarie 2021 prin care se aprobă implementarea proiectului de finanţare în
vederea achiziţionării autoclavului de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea
medicală a instituțiilor sanitare publice din Raion.
Consiliul Judeteln Ialomita

NAIN

Valoare totală a proiectului este de 119.462 euro, din care Raionul Nisporeni
asigură suma de 17.920 euro, Judeţului Ialomiţa fiindu-i solicitată aiocarea sumei de
101.542 euro.
În acest sens, propun aprobarea cofinanţării proiectului susmenționat din bugetul
propriu ai județului lalomița cu suma solicitată, urmând a se încheia un acord de
finanțare conform prevederilor legale în vigoare.
_
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun
Consiliului Judeţean
lalomița adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul
prezentate în proiect.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

Redactat
Haimana Ana-Maria
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Consiliul Judetean talomita

la proiectul de hotărâre 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
Potrivit art. 351 alin. (|) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale din
România pot aproba finanțarea unor proiecte propuse de către autoritățile administrației publice
locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de înfrățire/cooperare încheiate în
condiţiile legii pentru:
a. obiective de investiţii ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova;
b. programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale;
c. stagii de pregătire profesională;
d. alte acţiunicare contribuie la dezvoltarearelaţiilor de prietenie”,
La art. 35"1 alin. (2) al aceluiași act normativ se stipulează că “Procedurile de finanțare
prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi
locuinței şi al ministruluifinanțelor publice”.
Astfel, prin Ordinul comun al ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei și al
ministrului Finanţelor Publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare
prevăzute la art. 35" 1 din Legea nr.273/2006, a fost reglementată procedura de finanțare
a proiectelor propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova,în
baza acordurilor de finanțare încheiate cu autoritățile administraţiei publice locale din România.
Acest ordin prevede la art. (2) alin. (2) că autorităţile administrației publice din România pot
încheia acorduri de finanţare cu autorităţile administraţiei publice din Republica Moldova
doar dacă sunt îndeplinite cumulativ trei condiții, şi anume:
1. între unitatea administrativ-teritorială din România şi cea din Republica Moldova
să fie încheiat un acord de înfrățire/cooperare;
2. unitatea adminstrativ-teritorială din Republica Moldova a transmis unițății
administrativ-teritoriale din România o solicitare scrisă care cuprinde: proiectele ce se
propun a se finanța însoţite de decizia/dispoziţia (după caz) autorității competente, conform
prevederilor legale, în vigoare, în Republica Moldova privind aprobarea acestor proiecte,
necesarul de finanțare din partea unităţii
adminstrativ-teritoriale din România,
responsabilităţile părților, termene de realizare, persoane responsabile;
3. adoptarea de
către
autorităţile
deliberative ale unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale din România a hotărârii de finanţare a proiectului propus de
către
unitatea administrativ-teritorială din Republica Moldova, cuantumul finanțării,
responsabilitățile părții române şi responsabilităţile părții moldovene.

Autorităţile administraţiei publice locale din România şi autoritățile administraţiei publice
locale din Republica Moldova încheie câte un acord de finanţare pentru fiecare proiect propus, în
care se specifică printre altele cota de cofinanţare care revine fiecărei părți în derularea şi
implementarea proiectului.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53 din 26. 04.2018 a fost aprobată
încheierea Înţelegerii de Cooperare dintre Judeţul Ialomiţa din România şi Raionul Nisporeni din
Republica Moldova în vederea promovării unor interese comune,
|
Preşedintele Raionului Nisporeni, conform adresei nr. 201 din 17.12.2020, a solicitat
sprijin financiar în vederea achiziţionării și dotării Instituţiei Medico-sanitare Publice Spitalul
Raional Nisporeni cu un incinerator pentru distrugerea deșeurilor medicale.
Consiliul Raionului Nisporeni a adoptat Decizia nr. 1/18 din 4 februarie 2021 prin care se
aprobă implementarea proiectului de finanţare în vederea achiziţionării autoclavului de prelucrare
a deşeurilor rezultate din activitatea medicală a instituţiilor sanitare pubiice din Raion.
Valoare totală a proiectului este de 119.462 euro, din care Raionul Nisporeni asigură suma
de 17.920 euro, Judeţului Ialomiţa fiindu-i solicitată alocarea sumei de 101.542 euro.
Raportat la atribuțiile stabilite prin Codul administrativ Consiliului Judeţean Ialomiţa,
proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate, adoptarea sa urmând a se realiza cu
majoritatea absolută.
DIRECTOR EXECUTIV D.C.O.,
IONICA BAICOIANU
d)

tonsideraţii-

Preşedinteleraionul

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL NISPORENI
rareraEcfrETE

DECIZIE nr. 1/18
din 04 februarie 2021

|

or. Nisporeni

„Cu privire la aprobarea implementării
proiectului de finanțare pentru achiziționarea
unui autoclav de prelucrare a deşeurilor rezultate
din activitatea medicală a IMSP din raion”
În conformitate cu art. 43, 46 alin (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, art. 26 din Legea privind finanțele publice locale nr, 397 din 2003 cu modificările ulterioare,
în baza Înţelegerii de Cooperare încheiată între Consiliul raional Nisporeni și Consiliul Judeţean Ialomiţa
din 27.05.2018, urmărind scopul procurării unui autoclav de prelucrare a deşeurilor periculoase rezultate
din activițatea medicală a IMSP din raion, necesar în prevenirea afectării stării de sănățate a populaţiei,
precum şi prevenirea contaminării mediului înconjurător care totodată va crea siguranța pentru pacienți,
colaboratori medicali, permiţând înlesnirea pregătirii pentru pandemii, Consiliul raional,
Decide:

|,
2,
3,
4,
5,
6.
7.
8.

Se aprobă implementarea proiectului de finanţare pentruachiziţionarea unui autoclav de prelucrare a
deșeurilor din activitatea medicală a instituţiilor medico-sanitare publice din raion, în sumă de
2 320 000 le: ce constituie echivalentul a 119 462 EUR / 581 500 RON
Se alocă, din soldul disponibil la 01.01.2021 pentru implementarea proiectului ce vizează procurarea
autoclavului suma de 378 000 lei ce constituie 87 225 RON / 17 920 EUR.
Se acceptă sprijinul financiar necesar la implementarea proiectului din partea Consiliului Judeţean
Ialomiţa, România în sumă de 494 275 RON ce constituie echivalentul a 101 542 EUR,
Se împuternicește preşedintele raionului, dnul Vasile Mărcuţă cu dreptul de a semna Acordul de
finanţare ce urmează a fi încheiat între Consiliul ratonal Nisporeni şi Consiliul Judeţean Ialomiţa,
România (proiectul Acordului de finanțare anexă) și alte documente necesare implementării proiectului.
Garantează executarea responsabilităților beneficiarului acestui proiect expuse în art, 4 a Acordului de
finanțare.
Termenul de realizare aproiectului de finanțare şi durata Acordului de finanţare se stabileşte pînă la 3]
decembrie 2021.
Responsabilitateaexecutării deciziei date se pune în sarcina Direcţiei finanţe (V. Lazăr),
Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Mărcuţă, preşedintele raionului,
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