
 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  E N IȘ

                                               DECIZIE nr. 2/
                                              din 20 mai 2022

Cu privire la solicitarea finan ării nerambursabileț
din partea Consiliului Jude ean Ia i, România, ț ș
pentru sus inerea proiectului ,,Reconstruc ia ț ț
acoperi ului blocului “B”  a Institu iei Medico-ș ț
Sanitare Publice  Spitalul raional Stră eni, ș
str. T. Ciorba 11/1, mun. Stră eni, raionul ș
Stră eni” i garantarea contribu iei de cătreș ș ț
Consiliul raional Stră eniș

     În baza În elegerii  de cooperare între Jude ul Ia i din România i  Consiliulț ț ș ș
raional Stră eni din Republica Moldova, aprobat prin Decizia Consiliului raionalș
Stră eni nr. 1/37 din 25 februarie 2010, în temeiul art. 43,  art. 46, art. 53 ale Legiiș
nr. 436/2006 privind administra ia publică locală, cu modificările i  completărileț ș
ulterioare,  art.  4  alin.  (2)  al  Legii  nr.  435/2006  privind  descentralizarea
administrativă, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:
    
      1. Se intervine către Consiliul Jude ean Ia i, România, cu solicitarea finan ăriiț ș ț
nerambursabile a proiectului  ,,Reconstruc ia acoperi ului blocului B  a Institu ieiț ș ț
Medico-Sanitare  Publice   Spitalul  raional  Stră eni,  str.  T.  Ciorba  11/1,   mun.ș
Stră eni, raionul Stră eni”, în valoare de 124584,11 EURO.ș ș
     2.  Se aprobă proiectul  ,,Reconstruc ia acoperi ului blocului B  a Institu ieiț ș ț
Medico-Sanitare  Publice   Spitalul  raional  Stră eni,  str.  T.  Ciorba  11/1,  mun.ș
Stră eni,  raionul  Stră eni”ș ș  cofinan ator  Jude ul  Ia i,  prin  Consiliul  Jude ean Ia i,ț ț ș ț ș
România.     
     3. Se aprobă valoarea proiectului  ,,Reconstruc ia acoperi ului blocului B  aț ș
Institu iei Medico-Sanitare Publice  Spitalul raional Stră eni,  str. T. Ciorba 11/1,ț ș
mun.  Stră eni,  raionul  Stră eni”ș ș ,  în  sumă  totală  de  124584,11  Euro,  calculat  la
cursul valutar BNM, din care  20% (24916,82 Euro) din suma totală a proiectului
constituie contribu ia Consiliului raional Stră eni i 80% (99667,29 Euro) din sumaț ș ș
totală a proiectului, finan are nerambursabilă de către Jude ul Ia i, prin  Consiliulț ț ș
Jude ean Ia i, România.     ț ș

4.  Consiliul  raional  Stră eni  garantează  finan area  contribu iei  în  valoare  deș ț ț
24584,11 mii Euro (20% din suma totală a proiectului), calculat la cursul valutar
BNM, pentru sus inerea proiectului prenotat.ț

5.  Direc ia  finan e  va  asigura  îndeplinirea  obliga iunilor  financiare  aleț ț ț
Consiliului raional Stră eni,  reie ind din prevederile În elegerii de cooperare i  aș ș ț ș
Acordului-cadru de finan are a proiectului ,,Reconstruc ia acoperi ului blocului B  aț ț ș
Institu iei Medico-Sanitare Publice  Spitalul raional Stră eni,  str. T. Ciorba 11/1,ț ș
mun. Stră eni, r-nul Stră eni”.ș ș



     6.  Se  desemnează  pre edintele  raionului,  dl  Viorel  Jardan,  pentru  a  semnaș
solicitarea de finan are, fi a proiectului i Acordul-cadru de finan are a proiectuluiț ș ș ț
 ,,Reconstruc ia  acoperi ului  blocului  B  a  Institu iei  Medico-Sanitare  Publiceț ș ț
Spitalul raional Stră eni, str. T. Ciorba 11/1, mun. Stră eni, raionul Stră eni””, alteș ș ș
documente elaborate la solicitarea finan atorului.ț
     7. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dl Viorel Jardan,
pre edinte al raionului. ș
     8.   Prezenta decizie se comunică Consiliului Jude ean Ia i, România.ț ș    
     9. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al
actelor locale.

Pre edinte al edin eiș ș ț

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU



NOTĂ INFORMATIVĂ

la  proiectul  Deciziei  Consiliului  raional  Stră eni  „Cu  privire  la  solicitarea  finan ăriiș ț
nerambursabile  din  partea  Consiliului  Jude ean  Ia i,  România,  pentru  sus inereaț ș ț
proiectului  ,,Reconstruc ia  acoperi ului  blocului  “B”  a   Institu iei  Medico-Sanitare  Publiceț ș ț
Spitalul  raional  Stră eni,  str.  T.  Ciorba  11/1,  mun.  Stră eni,  raionul  Stră eni”  i  garantareaș ș ș ș
contribu iei de către Consiliul raional Stră eniț ș

1. Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectului ș ț
Aparatul pre edintelui raionului, Direc ia economie i infrastructură, subdiviziune a Consiliuluiș ț ș
raional Stră eni.ș
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului i finalită ile urmăriteț ș ț
Prezentul proiect de decizie a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 43, art. 46, art. 53 ale
Legii  nr.  436/2006  privind  administra ia  publică  locală,  cu  modificările  i  completărileț ș
ulterioare, art. 4, alin. (2) lit. c) al Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, cu
modificările i completările ulterioare, Legii nr. 397/2003 privind finan ele publice locale, cuș ț
modificările  i  completările  ulterioare,  Deciziei  Consiliului  raional  Stră eni  nr.  1/37  din  25ș ș
februarie  2010  ”Cu  privire  la  aprobarea  Acordului  de  colaborare  dintre  Raionul  Stră eni  iș ș
Jude ul  Ia i,  România”,  în  scopul  bunei  organizări  a  activită ilor  Consiliului  raional  privindț ș ț
colaborarea cu Jude ul Ia i, România, în cadrul Acordului de colaborare prenotat.ț ș
În temeiul Acordului de colaborare,  Aparatul pre edintelui raionului i Direc ia  economie iș ș ț ș
infrastructură a înaintat o adresare către Consiliul Jude ean Ia i, privind solicitarea de sprijinț ș
financiar pentru lucrări de reconstruc ie a acoperi ului blocului B a Institu iei Medico-Sanitareț ș ț
Publice Spitalul raional Stră eni.ș
Consiliul  Jude ean  Ia i  i-a  exprimat  acordul  la  cofinan area  proiectului  ,,Reconstruc iaț ș ș ț ț
acoperi ului blocului “B” a  Institu iei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Stră eni din str.ș ț ș
T. Ciorba 11/1, mun. Stră eni, r-nul Stră eni”.ș ș
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Proiectul  deciziei  „Cu  privire  la  solicitarea  finan ării  nerambursabile  din  partea  Consiliuluiț
Jude ean Ia i, România, pentru sus inerea proiectului ,,Reconstruc ia acoperi ului blocului “B” aț ș ț ț ș
Institu iei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Stră eni, str. T. Ciorba 11/1, mun. Stră eni,ț ș ș
raionul Stră eni” i garantarea contribu iei de către Consiliul raional Stră eni”, are ca obiectivș ș ț ș
reconstruc ia  acoperi ului  blocului  „B”  la  Institu ia  Medico-Sanitară  Publică  Spitalul  raionalț ș ț
Stră eni.ș  sporirea calită ii serviciilor prin asigurarea minimului necesar la nivel de spitalizareț
(saloane reparate, condi ii decente de trai pe perioada aflării la tratament) accesibilitate i confortț ș
minim, totodată eficientizarea energetică a institu iei, diminuarea cheltuielilor pentru încălzire,ț
îmbunătă irea condi iilor de lucru a personalului medical i a spitalizării pacien ilor din institu ie.ț ț ș ț ț
Prin implementarea proiectului se urmăre te reconstruc ia acoperi ului blocului B, Pediatrie, careș ț ș
a  fost  construit  în  perioada  anilor  1973-1974  i  din  momentul  finisării  nu  a  mai   suportatș
renovări, fapt atestat de multitudinea de fisuri care provoacă scurgeri de apă. Partea de sus a
pere ilor  este  umezită  constant  în  urma  ploilor,  infiltra iile  de  apă  sunt  cauza  esen ială  aț ț ț
umidită ii crescute i implicit a apari iei mucegaiului.ț ș ț
Beneficiari ai rezultatelor proiectului vor fi locuitorii din mun. Stră eni în număr de  23936 deș
persoane i locuitorii  satelor din raionului Stră eni în număr de 67564 de persoane, care vorș ș
avea parte de serviciile medicinale prestate în condi ii mai bune, colectivul de personal medical,ț
238 persoane, care va avea condi ii optime pentru lucru. ț
4. Fundamentarea economico-financiară
Pentru implementarea  proiectului  investi ional  ,,Reconstruc ia  acoperi ului  blocului  “B”  aț ț ș
Institu iei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Stră eni, str. T. Ciorba 11/1, mun. Stră eni,ț ș ș
raionul  Stră eni”  sunt  necesare  mijloace  financiare  în  sumă  totală  de  2440864,32  sauș
124584,11mii Euro.
5. Impactul proiectului i modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoareș
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Proiectul are un impact semnificativ de monitorizare i transparen ă în procesul de exploatareș ț
tehnică  mai  bună  a  bunului  public,  îmbunătă irea  considerabilă  a  stării  tehnice  a  clădirilorț
institu iei  i mentenan a lor, asigurând confort  termic pacien ilor i condi ii  optime de lucruț ș ț ț ș ț
pentru personalul medical. Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor expuse i în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la acteleș
normative  proiectul  deciziei  „Cu  privire  la  solicitarea  finan ării  nerambursabile  din  parteaț
Consiliului  Jude ean  Ia i,  România,  pentru  sus inerea  proiectului  ,,Reconstruc ia  acoperi uluiț ș ț ț ș
blocului “B” a  Institu iei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Stră eni, str. T. Ciorba 11/1,ț ș
mun. Stră eni, raionul Stră eni” i garantarea contribu iei de către Consiliul raional Stră eni” aș ș ș ț ș
fost avizat de către Serviciul juridic, Direc ia economie i infrastructură, secretarul Consiliuluiț ș
raional Stră eni.        ș
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparen a în procesul decizionalț
proiectul  a  fost  plasat  pe  pagina  web a  Consiliului  raional  www.crstraseni.md  la  directoriul
Transparen a decizionalăț , sec iuneaț  Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorup ie ț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,  art. 28 alin. (3) din
Legea  integrită ii  nr.  82/2017  proiectul  a  fost  supus  expertizei  anticorup ie  de  către  autor.ț ț
Proiectul  de  decizie  corespunde  normelor  juridice  i  exclude  orice  element  care  ar  favorizaș
corup ia.ț
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul în cauză a fost
expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul
deciziei  este  în  concordan ă  cu  Legea  nr.  436/2006  privind  administra ia  publică  locală,  cuț ț
modificările  i  completările  ulterioare.  Structura  i  con inutul  actului  corespund normelor  deș ș ț
tehnică legislativă.

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune
Consiliului raional pentru examinare i adoptare în edin ă.ș ș ț

ef al Sec iei construc ii, urbanism Ș ț ț
i infrastructura drumurilor, cu exercitarea atribu iilor ș ț
efului Direc iei economie i infrastructură,                                                           ș ț ș
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