
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA

DECIZIE nr.4l2
din 09 iunie 2021

Cu privire la inilierea Ei

implementarea unui proiect

in scopul asigurdrii condiliilor optime de activitate a IMSP Spitalul rational $tefan Vodd.
Aferent Acordului de Cooperare gi Infrdlire intre raionul $tefan Vodi (Republica Moldova) gi

judelul Braqov (Romdnia), adoptat prin decizia Consiliului raional $tefan VodS
nr.416 din 03 noiembrie 2016.

in temeiul adresdrii Consiliului judelean Braqov, Rom6nia nr.56119470(R3)106 din24.05.2021,
referitor la finanfarea proiectelor de dezvoltare economicd qi social6;

inbazaart.43 alin. (1) lit. g) 9i art.46 din Legea nr.436-XVl din28.12.2006 privind administraJia
public6 locali, Consiliul raional $tefan Vod6 DECIDE:

l. Se inifiazd qi se desftEoard procedura de implementare a proiectului"Reparayia capitald a
blocului (B) din cadrul Instituliei Medico-Sanitare publice Spitalul raional $tefa" Vodd, tn care
sunt amplasate seclia consultativd, maternitatea, seclia obstetrico-ginecologicd;i laboratorul, cu
efectuarea lucrdrilor de termoizolare a perelilor, construclia acoperisului Sarpant ;i repara[ia
capitald pe interior cu replanificarea tncdperilor ", cu un cost estimativ de peste 16 (gaisprezece)

milioane lei (MD), in continuare Proiect.
2. Se deleagd Vasile Maxim, preqedinte al raionului $tefan Vod6:
2.1. Pentru a semna in numele Consiliului raional $tefan Vodd toate actele necesare cu privire la
inilierea, desfr;urarea qi finanfarea Proiectului qi va asigura prezentarea in termeni rezonabili a

tuturor actelor necesare pentru finanlare Consiliului Judefean Bragov, Romdnia-

2.2.Ya institui prin dispozilie grupul de lucru cu privire la elaborarea setului de acte necesare

pentru implementarea Proiectului gi va desemna persoanele responsabile de realizare.
3. Consiliul raional $tefan Vodd va asigura cofinanfarea necesard pentru inilierea qi implementarea
Proiectului din bugetul raional in limita surselor financiare:disponibile.
4. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Maxim, preqedinte al raionului.
5. Prezenta decizie se include in Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se public6 pe pagina
web a Consiliului raional $tefan Vodd gi se aduce la cunoEtinfd:

Preqedintelui raionului $tefan Vodd;
Preqedintelui judelului Bragov;
Direcliei finanle.
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