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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind aprobarea proiectului de finanţare pentru achiziţionarea unui complex
radiologic destinat Tntreprinderii Munidpale Cent rul Stomatologk din
Raionul Nisporeni, Republica Moldova

Consiliul Judetean lalomi ţa,
Avôndîn vedere:
- nrelegerea
T
de coo perare dintre Juderul lalomira i Raionul Nisporeni aprobat
conform Hoteireirii Consiliului Judetean lalomira nr. 53 din 26.04.2018;
- Adresa nr. 177 din 14.09.2022 a Pre şedintelui Raionului Nisporeni din Republica
Moldova;
Decizia nr.
din
.2022 a Consiliului Raional Nisporeni cu privire la
aprobarea implementekii proiectului de finan ţare pen tru achizirionarea unui complex
radiologic destinat rntreprinderii Municipale Centrul
matologic din Raionul Nisporeni;
- Referatul de aprobare nr. D24•4 0 /2022 - din otl. 0,9.2022 al Preşedintelui
Consiliului Juderean lalomita,
Examinând :
- Raportul de specialitate nr. 07 1( 41 /2022 - W din c009 .2022 al Directiei
Coordon are Organizare;
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei juridice, de
drepturi, obliçja ţii şi incompatibilitaţi;
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei economicofinanciare şi agriculturt
Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei pentru munct
sân ătate, asistenta socialei şi familie,
Tn conformitate Cu:
- prevederile art. 89 alin. (14) ş i alin. (15) din Ordonanra de Urgenr6 a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificeirile i completârile ulterioare;
prevederile art. 351'1 din Legea nr. 273/2006 a finantelor pub/ice locale, cu
modificările şi completeirile ulterioare;
prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltarii regionale şi administraţiei
pub/ice şi al ministrului finantelor pub/ice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea
procedurii de finantare preveizute la art. 35 1 1 din Legea finantelor pub/ice nr. 273/2006
cu modificarile i complet6rile ulterioare;
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- prevederile Hot ărarii Consiliului Judetean lalomita nr.
din
.2022
privind rectificarea bugetului general al juderului ĺalomiţa, pe anul 2022, cu
modificările si cornpletările ulterioare,
Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările i cornpletările ulterioare,

HOTARA5TE:
Art.1 Se aprob ă incheierea Acordului de finantare intre Judetul lalomita din
Romania i Raionul Nisporeni din Republica Moldova pentru achizitionarea unui
complex radiologic destinat intreprinderil Municipale Centrul Stomatologic din Raionul
Nisporeni, Republica Moldova, format din patru cornponente: sistem de raze X
panoramic den tar (ortopantornograf) OPG, sistem radiologic intraoral (radioviziograf),
imprimantă radiologică i rereaua radiologic ă cornputerizată formată dintr-un server si
trei monitoare, conform Anexei care face parte integrant ă din prezenta hotărare.
Art.2 (1) Valoarea total ă a finantărli alocate pentru achizirionarea aparatului
prevăzut la art. 1 este de 30.000 euro.
(2) Se aprobă finantarea din bugetul jude ţului lalomita cu suma de 27.000 euro
pentru achizitionarea acestui complex radiologic.
(3) Contributia financiar ă a Raionului Nisporeni va fi 7n surn ă de 3.000 euro.
Art.3 Se Trnputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Judetean
lalomiţa, s ă semneze acordul de finantare in vederea implementării pro iectului prevăzut
la art.l.
Art.4 Prin grija Secretarului General al Juderului lalomita, prezenta hot ărare se
cornunicit spre ducere la indeplinire, Presedintelui Raionului Nisporeni din Republica
Moldova, Directiei Coordonare Organizare i Directiei 13u get Finante din cadrul
Consiliului Judetean lalomita í, spre stiint ă, Institutlei Prefectului Judetul
urmand a fi publicată pe site-u! Consiliului Judetean lalomitci Sectiunea "Monitorul
Oficial al Judetului".

PRESEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat pentru legalit ate
Secretarul General al Judetului lalomita
ADRIAN - ROBERT IONESCU
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ACORD DE FINANTARE
Părtile:
JUDETUL IALOMITA, Cu sediul in Municipiul Slobozia, Piata Revolutiei nr. 1,
judetul Ialomita, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro , cod fiscal
4231776, cod IBAN R048TREZ24A665050550204X deschis la Trezoreria Municipiului
Slobozia, reprezentat prin Presedintele Consiliului Judetean Ialomita domnul MARIAN
PAVEL, in calitate de finantator
şi
RAIONUL NISPORENI Cu sediul Orasul Nisporeni, str. loan Vodă, nr. 2, MD6401, Raionul Nisporeni, telefon +373/26422291, fax +373/26422650, cod IBAN
deschis la Trezoreria de Stat, reprezental prin Presedintele
Raionului Nisporeni — domnul VASILE MARCUŢA, in calitate de beneficiar,

în conformitate cu:
- prevederile art. 89 alin. 15 din Ordonanta de Urgentă a Guvemului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modific ările si complet ările ulterioare;
- art. 35A1 din Legea nr. 273/2006 privind fmantele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale si administratiei
publice si al ministrului finantelor publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea
procedurii de finantare prev ăzute la art. 35A1 din Legea fmantelor publice nr.
273/2006 cu modific ările i completările ulterioare;

În baza irrtelegerii de cooperare aprobat ă prin Ho-al-area Consiliului Judatean lalomita
nr. 53/26.04.2018, p ăitle au convenit incheierea prezentului acord de finantare, pentiu
proiectul de finantare aprobat prin Decizia Consiliului Raional Nisporeni nr.
din
.2022 potrivit prevederilor legale in vigoare din Republica Moldova si a Hotărarii
din
.2022.
Consiliului Judetean Ialomita nr.
1

Art. 1 Obieetul aeordului de funantare
Părti le convin fmantarea in comun a implementării proiectului de finantare pentru
achizitionarea unui complex radio logic destinat intreprinderii Municipale Centrul
Stomatologic din Raionul Nisporeni, Republica Moldova,

Art. 2 Durata aeordului de finantare
Acordul de finantare produce efecte de la data semnării lui de ambele p ărti şi pfină
la data de 31.12.2022.

Art. 3 Valoarea proieetului
(1) Valoarea totald a proiectului de fmantare care face obiectul finantării este de
30.000 euro, din care 27.000 euro fmantare de la Judetul Ialomita şi 3.000 euro fmantare
de la Raionul Nisporeni.
(2) in situatia in care valo area de achizitie va ii mai mic ă deck valoarea
proiectului, fmantarea p ărtilor semnatare va fi asigurat ă proportional cu valoarea stabilit ă
ca şi contributii raportate la valorile proiectului, conform alin. (1).

Art. 4 Responsabilitătile părtilor
(1) Responsabilit ătile beneficia ruin! sunt urm ătoarele:
1. SA respecte intelegerea de cooperare;
2. S ă respecte destinatia sumei acordate in baza acordului de finantare;
3. SA utilizeze suma alocatA de fmantator exclusiv pentru implementarea
proiectului, care face obiectul prezentului acord de finantare;
4. Să permită accesul reprezentantilor fmantatorului la obiectivele, activit ătile
documentele justificative convenite prin acord;
5. Să asigure suma necesar ă proiectului care revine beneficiarului.
6. S ă prezinte finantatorului rapoarte de justificare a cheltuielilor aferente
proiectului şi de realizare a activitatilor cuprinse in acordul de fmantare;
7. Să intreprindă toate activitătile necesare realiz ării obiectivelor stabilite de comun
acord;
8. Să restituie finantatorului sumele acordate de acesta in vederea implement ării
proiectului, care face obiectul prezentului acord de finantare, rămase necheltuite (sau
neutilizate) la data finalizării proiectului, in termen de 30 de zile de la această data;
9. Să restituie finantatorului in termen de 30 de zile de la data constatării toate
sumele alocate de acesta în vederea implement ării proiectului, care fac obiectul
prezentului acord de fmantare şi care au fost cheltuite cu altă destinatie decat cea
convenită de comun acord in vederea implement ării proiectului.
2

(2) ResponsabilitAtile finantatorului sunt urmAtoarele:
1. S ă respecte inţelegerea de cooperare;
2. SA prevadă in buget sumele neeesare finan ţării proiectului/activitatilor prevazute
in acordul de finantare;
3. SA intreprind ă, toate activitâtile necesare realiz ării obiectivelor stabilite de comun
acord.
Art. 5 Prevederi privind eererile de platA termenele de platgi
(1) Pentru plata cheltujelilor aferente projectului, Raionul Nisporeni din Republica
Moldova va intocmi cereri de plata, intermediare şi/sau finală, potrivit modelului
prevazut in anexa nr. 2 la Ordinul comun al ministrului dezvolt ării regionale şi locuinţei
şi al ministrului fmantelor publice nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de
finanţare prevăzute de art. 35'1 din Legea nr. 273/2006 privind fman ţele publice locale,
cu modificarile şi completArile ulterjoare.
(2) Cererile de plată vor ft insoţite de documentele justificative: contracte, facturi,
procese-verbale de recp ţie şi alte documente.
(3) Plăţile se vor efectua in euro, in contul indicat de beneficiar.
Art. 6 Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor
(1) in termen de 10 zile de la finalizarea tuturor ac ţiunilor din project, Raionul
Nisporeni va transmite Consiliului Jude ţean laic:111'14a un raport de justificare a
cheltuielilor aferente pro iectului şi de realizare a activit ăţilor cuprinse in acordul de
finanţare care va cuprinde descrierea activita ţilor desfaşurate pentru implementarea
proiectului i detalierea pe capitole a eheltuielilor aferente proiectului.
(2) Raportul prev ăzut la alin. (1) va fi insoţit de un raport al ordonatorului principal
de credite.
Art. 7 Solutionarea diferendelor
(1) Legea aplicabil ă prezentului acord de fmantare este legea roman ă.
(2) Once diferend aparut in leg ătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului acord de
fmantare se va solutiona, amiabil, de c ătre part, pe calea negocierilor directe şi a
consultărilor diplomatice.
Art. 8 Prevederi finale
(1) Dac ă pe durata implementarii proiectului care face obiectul acestui acord de
finantare se constata, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenti şi
solicitat de finantatorul din Romania, c ă autoritatea competentă din Republica Moldova a
cheltuit sume Cu alt ă destinatie cleat cea convenit ă de comun acord in vederea
implementarii proiectului, aceasta restituie sumele respective in termen de o lun ă de la
data constat ării. Finantatorul poate dispune recuperarea acestor sume, prin diminuarea
fmantării pană la concurenta sumei neeligibile.
3

(2) Raionul Nisporeni — prin Consiliul Raional Nisporeni din Republica Moldova
răspunde de modul de utilizare, in conformitate cu dispozitiile regale şi prezentul acord
de finanţare, a sumelor alocate de Judetul Ialomi ţa din Romania, potrivit art. 3 precum
faţă de terti, inclusiv in cazul prejudiciilor materiale sou morale de once naturk produse
ca urmare a implement ării acordului de finantare.
(3) Prezentul acord de finantare se poate modifica prin act aditional, prin acordul
părtilor.
Prezentul acord de finantare a fost intocmit in 2 (cloud) exemplare originale, cate
un exemplar pentim fiecare parte semnatar ă.

RAIONUL NISPORENI
PRE$EDINTELE RAIONULUI
NISPORENI,
VASILE MÂRCUTĂ

JUDETUL IALOMITA
PRE$EDINTELE CONSILIULUI
JUDETEAN IALOMITA,
MARIAN PAVEL
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REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hottir6re privind aprobarea proiectului de finantare pentru achizitionarea
unui complex radio logic destinat intreprinderii Municipale Centrul Stomatologk din
Raionul Nisporeni, Republica Moldova

Prin proiectul de hotără re supus dezbaterii se pro pune aprobarea proiectului de
finan ţare pen tru achizi ţionarea unui complex radiologic destinat rntreprinderfi
Municipale Centrul Stomatologic din Raionul Nisporeni, Republica Moldova.
Conform prevederllor art. 35'1 1 din Legea nr. 273/2006 privind finan ţele pub/ice
locale, cu modificările si cornpleteirile ulterioare, autorit ătile administratiei pub/ice locale
din Rom ănia pot aproba finantarea unor proiecte pro puse de c ă tre autoritătile
administratiei pub/ice locale din Republica Moldova, in baza acordurilor de
infrătire/cooperare incheiate in conditiile legii, pen tru obiective de investitii ale unit ătilor
administrativ-teritoriale din Republica Moldova, programe coniune culturale, sportive, de
tin eret 51 educationale, stagii de preg ă tire profesională sou alte actiuni care con tribuie la
dezvoltarea relatillor de prietenie.
Judetul lalomita a incheiat rn ţelegere de coo perare cu Raionul Nisporeni din
Republica Moldova, conform Hotără rii Consiliului Judetean lalomita nr. 53 din 26.04.2018,
in vederea promovării unor interese comune printre care se reg ăseste elaborarea
implementarea unor proiecte in domeniul
Drept urmare, prin adresa nr. 177 din 14.09.2022, Presedintele Raionului Nisporeni
solicită sprijin financiar in vederea dotă rli rntreprinderii Municipale Centrul Stomatologic
Raional cu un complex stomatologic ce include patru componente, anume: sistem de
raze X panoramic dentar (ortopantomograf) OPG, sistem radiologic intraoral
(radioviziograf), imprimant ă radiologică i reteaua radiologică cornputerizatei formata
din tr-un server si trei monitoare. intrucert s ăn ătatea reprezint ă un domeniu prior/tar at
activităţli Consiliului Raional Nisporeni si in scopul solution ării unei pro bleme strigente din
comunitote, conducerea Raionului are in vederea dotarea Centrului Stomatologic Raional
cu dispozitive medicale susmentionate.
Procedura de finantare a proiectelor pro puse de c ă tre autoritătile administraţiei
pub/ice locale din Republica Moldova, in baza acordurilor de finantare incheiate cu
autorită tile administratiei pub/ice locale din Romania, este stabilit ă prin Ordinul comun al
Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuin ţei 5i at Ministrului Finantelor Pub/ice nr.
1120/1030 din 2014.

Astfel cum stipulează acest Ordin, Consiliul Raionului Nisporeni va ado pta la decizje
prin care să se aprobe implementarea proiectului de finanrare in vederea achizirion ării
unui complex radiologic destinat Tntreprinderii Municjpale Centrul Stomatologic din
Rajon.
Valoare totală a projectuluj este de 30.000 euro, din care Raionul Nisporeni asigur ă
suma de 3.000 euro, Juderului lalomjra fiindu-i solicitat ă alocarea sumei de 27.000 euro.
În acest sens, propun aprobarea cofinanr ă rii projectului susmenrionat din bugetul
propriu al Juderului lalomira cu suma solicitat ă, urm ănd a se incheia un acord de
finanrare conform prevederilor legale in vigoore.
Constatând că sunt indeplinite condiriile de necesitate 5i oportunitate, pro pun
Consiliului Juderean Ialomira adoptarea hotar ării in forma 5i conrinutul
prezentate in project.
PRE5EDINTE
MARIAN PAVEL
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hoar-ire privind aprobarea proiectului de finantare pentru achizitionarea
until complex radiologic destinat intreprinderii Municipale Centrul Stomatologic
Raionul Nisporeni, Republica Moldova

Potrivit art. 35'1 aim. (1) din Legea finan ţelor publice locale m. . 273/2006, cu
modificările si complet ările ulterioare, autorit ăţile administraţiei publice locale din
Romania pot aproba finanţarea unor proiecte propuse de care autorit ăţile administraţiei pub lice
locale din Republica Moldova, in baza acordurilor de infr ăţire/cooperare incheiate in
condiţiile legii pentru:
a. objective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale din Republica Moldova;
b. programe comune culturale, sportive, de tineret si educa ţionale;
c. stagii de pregătire profesional ă;
d. alte acţiuni care contrjbuie la dezvoltarea rela ţillor de prietertie".
La art. 35^1 alin. (2) al aceluiasi act normativ se stipuleaz ă că 'Procedurile de fman ţare
prevăzute la aim. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului dezvolt ării regionale
locuinţei si al ministrului finanţelor publice".
Astfel, prin Ordinul comun al ministrului Dezvolt ării Regionale i Locuinţ ei si al
ministrului Finan ţ elor Publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finan ţare
prevă zute la art. 35^ 1 din Legea nr. 27312006, a fast reglementat ă procedura de finanţare
a proicetelor propuse de c ătre autorităţile administraţ iei publice locale din Republica Moldova, in
baza acordurilor de finanţare incheiate cu autorit ăţile administraţiei publjce locale din Romania.
Acest ordin prevede la art. (2) aim. (2) c ă autorităţile administraţiei publiee din Romania pot
incheia aeorduri de finanţare cu autorit ăţile administraţ iei publice din Republica Moldova
doar dacă sunt indeplinite cumulativ trei condi ţii, si anume:
1. intre unitatea administrativ-teritorial ă din Romania si cea din Republica Moldova
să fie incheiat un acord de infr ăţire/cooperare;
2. unjtatea adminstrativ-teritorial ă din Republica Moldova a transmis unit ăţii
administrativ-teritoriale din Romania o soljcitare seris ă care cuprinde: proiectele ce se
propun a se final* inso ţite de decizia/dispozi ţia (după caz) autorit ăţii cornpetente, conform
prevederilor legale, in vigoare, in Republica Moldova privind aprobarea acestor projecte,
necesarul de finanţare din partea unit ăţii adminstrativ-teritoriale din Romania,
responsabilit ăţile p ărţilor, terrnene de realizare, persoane responsabile;
dire
3. adoptarea de
autoritkile deliberative ale unit ăţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritori ale din Romania a hot ărarii de finan ţare a proiectului propus de
care
unitatea administrativ-teritorjal ă din Republica Moldova, cuantumul finanprii,
responsabilităţile părţii romane si responsabilit ăţile părţii moldovene.

Autoritătile administratiei publice locale din Romania şi autoritătile administratiei publice
locale din Republica Moldova incheie ate un acord de finantare pentru fiecare project propus, in
care se specified printre altele cota de cofinan ţare care revine fiecdrei p ărti in derularea şi
implementarea proiectului.
Prin Flotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 53 din 26. 04.2018 a fost aprobat ă
incheierea intelegerii de Cooperare dintre Judetul Ialomita din Romania i Raionul Nisporeni din
Republica Moldova in vederea promovdrii unor interese comune.
Preşedintele Raionului Nisporeni, conform adresei nr. 177 din 14.09.2022, a solicitat
sprij in fmaneiar in vederea achizition ării i dotării intreprinderii Municipale Centrul
Stomatologic Raional Nisporeni cu un complex stomatologic ce include patru componente, şi
anume: sistem de raze X panoramic dentar (ortopantomograf) OPG, sistem radiologic intraoral
(radioviziograf), imprimant ă radiologică i reteaua radiologic ă computerizat ă formatd dintr-un
server şi trei monitoare.
Consiliul Raionului Nisporeni va adopta o decizie prin care s ă se aprobe implementarea
proiectului de finantare in vederea achizition ă rii unui complex radiologic destinat intreprinderii
Municipale Centrul Stomatologic din Raion.
Valoare totald a proiectului este de 30.000 euro, din care Raionul Nisporeni asigurd suma
de 3.000 euro, Judetului Ialomita fiindu-i solicitatd aloearea sumei de 27.000 euro.
Raportat la atributiile stabilite prin Codul administrativ Consiliului Judelean Ia
proieetul de hot ărare indepline şte conditiile de legalitate, adoptarea sa urmand a se realiza cu
majoritatea absolut ă.
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT D:C.O.,
IULIAN - GRI
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