
 

 

 R E P U B L I C A   M O L D O V A 

 

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă Ș E N I 

 

 

DECIZIE nr. 2/45 

din 20 mai 2022 

proiect  

 

Cu privire la solicitarea finanțării nerambursabile 

din partea Consiliului Județean Maramureș, România,  

pentru susținerea proiectelor ,,Construcția acoperișului  

Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret  

”Divertis”, str. Ocolul silvic, mun. Strășeni, raionul  

Strășeni”,  ,,Dotarea cu mobilier a Centrului de plasament 

temporar pentru refugiați  amplasat în Centrul de odihnă  

și agrement pentru copii și tineret ”Divertis”, str. Ocolul  

silvic, mun. Strășeni, raionul Strășeni” și garantarea  

contribuției de către Consiliul  raional Strășeni 

  

      În baza Acordului de colaborare dintre Raionul Strășeni și Județul Maramureș, 

România, aprobat prin Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 3/21 din 24 mai 

2019, în temeiul art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 

435/2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările și completările 

ulterioare, examinând nota informativă, având în vedere avizele comisiilor 

consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE: 

    

      1. Se intervine către Consiliul Județean Maramureș, România, cu solicitarea 

finanțării nerambursabile a proiectului  ,,Construcția acoperișului Centrului de 

odihnă și agrement pentru copii și tineret ”Divertis”, str. Ocolul silvic, mun. 

Strășeni, raionul Strășeni”, în valoare de 108580,00  Euro (calculat la cursul valutar 

BNM din luna aprobării finanțării). 

      2. Se aprobă proiectul ,,Construcția acoperișului Centrului de odihnă și 

agrement pentru copii și tineret ”Divertis”, str. Ocolul silvic, mun. Strășeni, raionul 

Strășeni” cofinanțator  Județul Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș, 

România  

     3. Se stabilește valoarea proiectului ,,Construcția acoperișului Centrului de 

odihnă și agrement pentru copii și tineret ”Divertis”, str. Ocolul silvic, mun. 

Strășeni, raionul Strășeni” în sumă totală de 108580,00 Euro, din care  contribuția 

Consiliului Județean Maramureș constituie 90% (97722,00 Euro) din suma totală a 

proiectului, finanțare nerambursabilă de către Județul Maramureș, prin  Consiliul  

Județean Maramureș, România și  contribuția Consiliului raional Strășeni constituie 

10 % (10858,00 Euro) din suma totală a proiectului.      

4. Consiliul raional Strășeni garantează finanțarea contribuției în valoare de 

10858,00 Euro (10 % din suma totală a proiectului), calculat la cursul valutar BNM, 

pentru susținerea proiectului nominalizat în punctul 2. 



     5. Se intervine către Consiliul Județean Maramureș, România, cu solicitarea 

finanțării nerambursabile a proiectului  ,,Dotarea cu mobilier  a  Centrului de 

 

 

plasament temporar pentru refugiați,  amplasat în Centrul  de odihnă  și agrement 

pentru copii și tineret ”Divertis”, str. Ocolul silvic, mun. Strășeni, raionul Strășeni”, 

în valoare de 26000,00  Euro (calculat la cursul valutar BNM din luna aprobării 

finanțării). 

     6. Se aprobă proiectul ,,Dotarea cu mobilier a Centrului de plasament temporar 

pentru refugiați,  amplasat în Centrul  de odihnă  și agrement pentru copii  și  tineret 

”Divertis”, str. Ocolul silvic, mun. Strășeni, raionul Strășeni” cofinanțator Județul 

Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș, România,  

     7. Se stabilește valoarea proiectului ,,Dotarea cu mobilier a Centrului de 

plasament temporar pentru refugiați, amplasat în Centrul de odihnă  și agrement 

pentru copii  și  tineret ”Divertis”, str. Ocolul silvic, mun. Strășeni, raionul Strășeni”  

în sumă totală de 40000,00 Euro, din care  contribuția Consiliului Județean 

Maramureș constituie 26000,00 Euro (65% din suma totală a proiectului), finanțare 

nerambursabilă de către Județul Maramureș, prin Consiliul  Județean Maramureș, 

România,  contribuția Consiliului raional Strășeni constituie 14000,00  Euro (35% 

din suma totală a proiectului).      

    8. Consiliul raional Strășeni  garantează  achitarea diferenței sumei  mijloacelor  

financiare rămasă din  suma totală pentru fiecare proiect, în dependență de suma 

nerambursabilă acordată de Consiliul Județean Maramureș pentru implementarea  

proiectelor prenotate. 

     9. Direcția finanțe va asigura îndeplinirea obligațiunilor financiare ale 

Consiliului raional Strășeni la implementarea  proiectelor ,,Construcția acoperișului 

Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret ”Divertis”, str. Ocolul silvic, 

mun. Strășeni, raionul Strășeni” și ,,Dotarea cu mobilier  a Centrului de plasament 

temporar pentru refugiați, amplasat în Centrul de odihnă și agrement pentru copii  și  

tineret ”Divertis”, str. Ocolul silvic, mun. Strășeni, raionul Strășeni”. 

     10. Se desemnează președintele raionului, dl Viorel Jardan, pentru a semna 

solicitarea de finanțare, fișa proiectului și Acordul-cadru de finanțare a proiectelor  

,,Construcția acoperișului Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret 

”Divertis”, str. Ocolul silvic, mun. Strășeni, raionul Strășeni” și ,,Dotarea cu 

mobilier  a Centrului de plasament temporar pentru refugiați, amplasat în Centrul de 

odihnă  și agrement pentru copii  și  tineret ”Divertis”, str. Ocolul silvic, mun. 

Strășeni, raionul Strășeni”, alte documente elaborate la solicitarea finanțatorului. 

     11. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dl Viorel Jardan, 

președinte al raionului.  

     12. Prezenta decizie se comunică Consiliului Județean Maramureș, România.    

     13. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al 

actelor locale. 

 

 

Președinte al ședinței, 

 

Contrasemnat: 

Secretar interimar al Consiliului raional,                                             Nina RUSU 

 
  


