
Proiect

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILruL RAIONAL $TEFAN VODA

DF,CIZIE nr.4l2
din 09 iunie 2021

Cu privire la inilierea qi

implementarea unui Proiect

in scopul asigurdrii condiliilor optime de activitate a IMSP Spitalul rational $tefan Vodd.

Afererit Acordului de Cooperare gi infrdJire intre raionul $tefan Vodd (Republica Moldova) Ei

judeful BraEov (Romdnia), adoptat prin decizia Consiliului raional $tefan Vod[

rtr.416 din 03 noiembrie 2016.
intemeiuladresdriiConsiliuluijudeleanBragov,Rom6nianr.56Ilg4l0l(R3)106 d1n24.05.2021'

referitor la finanlarea proiectelor de dezvoltare economicd qi sociald;

inbazaart. 43 alin. (t) lit. g) gi art.46 din Legea nr.436-XVr din28.12.2006 privind administratia

publicd1oca16, Consiliul raional $tefan VodE DECIDE:

1. Se iniliaz6 gi se desftgoard procedura de implementare a proiectului"Reparafia capitald a

blocului'(B) din cadrul Instituliei Medico-Sanitare publice Spitalul raional $trfon Vodd, in care

sunt amplatsate seclia consultativd, maternitatea, seclia obstetrico-ginecologicd ;i laboratorul, cu

efectuaiea luqdrilor de termoizolare a perelilor, construclia acoperi;ului ;arpantd ;i reparalia

iapitald pe interior cu replanificarea tncdperilor ", cu un cost estimativ de peste 16 (gaisprezece)

milioane lei (MD), in continuare Proiect.

2. Se deleagl Vasile Maxim, preqedinte al raionului $tefan Vodd:

2.1. pentru a semna in numeli Consiliului raional $tefan Vodd toate actele necesare cu privire la

inifierea, desftEurarea qi finanfarea Proiectului gi va asigura prezentarea in termeni rezonabili a

tuturor actelor necesarepentru finanlare Consiliului JudeJean Braqov, Romdnia-

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

pentru implementarea Pioiectului qi va desemna persoanele responsabile de reallzare.

3. Consiliul raional $tefan Vod6 va asigura cofinanfarea necesard pentru inifierea Ei implementarea

Proiectului din bugetul raional in limita surselor financiar6 disponibile

4. Controlul executf,rii prezentei deciziise atribuie dlui sile Maxim, preqedinte al raionului.

5.prezentadecizie se include in Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se public[ pe pagina

web a Consiliului raional $tefan Vod[ 9i se aduce la cunoqtin!6:

Pre;edintelui raionului $tefan Vod[;
PreEedintelui j udelului Bragov;
Direcliei finanfe.

Preqedintele gedinfei
Contrasemneazd:

Secretar al Consiliului raional Ion furcan


