
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAI\ VODA

DF,CIZ,IE nr.3/1
din 04 iulie2022

Cu privire la aprobarea Actului Adilional
la Acordul de finanlare aprobat prin

Hotararea consiliului Judelean Bragov nr. 318 din30.09-2021

pentru cofinanfarea unui proiect de investifii

Urmare demersului Direcfiei administrafie publicd a Aparatului preqedintelui raionului

Stefan Vodd nr. 10 din24.06.2022;
il;;t"l-al"rj"r"i de frnanlare aprobat prin Hotdrarea consiliului Judelean Braqov nr' 318

din 30.09.2021 pentru cofinanlarea unui proLct de investif ii ,,Reparalie c-apitald a b.locului B al

IMSP Spitalului raional $tefan Vodd", Raionul $tefah Vod1, Republica Moldova;

inbazaaft.43 alin. (t) iit."g qi art.46 din Legea nr. 436-XVr din28.12.2006 privind administrafia

publicd 1ocal6, Consiliul raional $tefan Vodd, DECIDE:

1. Se aprob[ incheierea Actului Adilional la Acordul de finanlare aprobat prin Hotdrdrea

consiliului Jude{ean Bragov nr. 318 din 30.09.2021 pentru cofinanfarea unui proiect de-inve-stilii

,,Reparalie capitald a blocului B al IMSP Spitalului raional $tefan vodd",,Raionul $ttft" vodd'
'Republiia 

Moidova,conform anexei, care face parte integrantd din prezenta decizie'

2. Se imputemiceqte preqedintele raionului $tefan vodd s6 semneze in numele qi pentru

consiliul raional $tefan vodd, actul adifional ptevdzttin pct. I alprezentei decizii'

3. Aducerea la implementarea preTentei decizii revine preqedintelui raionului $tefan Vodd qi

direcliei administralie publica a aparatului preEedintelui raionului.

4.prezentadecizie se inclrrde in Registrul a. rtut al actelor locale (actelocale.gov.md), se publica pe

pagina web a Consiliului raional $tefan Vodd qi se aduce la cunoptinla:

Pregedintelui raionului $tefan Vod6;

Direcliei administralie public a aparatului preqedintelui raionului;

Consiliului Judefean Bragov'

Pregedintele qedinfei
Conlrasemneazd:

Secretarul Consiliului raional

atzlia- Harcenco

furcan



la decizia Consiliului

Republica Moldova
Consiliul Judegean

Bragov
Raionul $tefan Vod[

Act Adi{ional nr. I
ql Acordului de finanlare aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Judelean Bra;ov nr' 318

din 30.092021 pentru cofinanlarea unui proiect de investilii ,,Reparalie capitald a blocului B

al IMSP Spitalului raional $tefan vodd", Raionul $tefan vodd, Republica Moldova

1. Consiliul Raional $tefan vod6, Republica Moldova, cu sediul in oraqul $tefan vod6' str'

Libertdlii, tr. 1, tel.lfax 00373-242-234i0, cod de inregistrare fiscald 1007601010932, rcprezentat

legal de domnul Maxim Vasile, av6nd nr"clia de Pregedinte a Raionului $tefan vodd, in calitate de

Beneficiar,

1.1: IMSP Spitalul raional $tefan vodd cu sediul in oraqul 31 August' rlr' 7'

1e1.00373.242-22448,fax.010373-242-22448coddei1003608150228,
reprezentallegal de domnul Anatolie Balanelchi, avdnd funcli itate de Beneficiar

final, pe de o parte, $i

1.2. Judeful Braqov, Romania, cu sediul in municipiul Braqov, bd' Eroilor' nr' 5' tel'ifax

0268.410.77710268.475.576, cod de inregistrare' fiscalfl 4384150, reprezentat legal de

domnul veqtea Adrian-Ioan, pregedintele coisiliului Judefean Bra;ov, in calitate de cofinanlator,

pe de altd parte,

p[rlile au convenit s6 incheie prezentul Act Adilional nr. 7 al Acordului de finan{are lmegisrtat la

consiliul Raional gtefan voda Republica Moldova cu m. 27510211-10 din2lJ2.202l si inregistrat

cu m. 630217272/(R3)76 din07.03-.2022laconsiliul Judelean Bra;ov, cu urmdtoarele prevederi:

I. Art. 2. Durata acordului de Jinan(are, alin (1) se modificl qi va avea urmdtorul

con(inut:
,,(1) Durata acordului de finanfare este de 24 (douSzecisipatru) luni, incepdnd cu data semndrii

acestuia Ei inceteazd odatd cu'indeplinirea tuturor obligaliilor prevdzute in prezentul acord de

finanJare dar nu mai tdrziu de 31.05.2023 
"'

il. Art. 3. Valoarea proiectului,se modifici qi va avea urmitorul con{inut:

"Valoarea totalS a proiectului care face obiectul

din data de 07.09.2021, I Euro : 4,9488lei, re

ilI. Art. 5. prevederi privind cererile de platd, pld(ile ;i termenete cle platd se completeazd cu

un nou alineat (6), cu urmdtorul confinut

"(6)Cerinle;idetaliereamecanismulcererilordeplatd:

qll
t.f



lucrdtoare de la virarea fondurilor de cdtre tinanlator 9i de a transmite dovada pl

Braqov in maximum l0 zile lucrStoare de la efectuarea pldlii.

(6.1.) Cheltuielile pot fi decontate prin mecanismul cererilor de plat6, aplicabile

,r.ptitit" de beneficiar, care are obligatia achitdrii acestora cdtre prestator in mt
doar facturilor

Preqedintele Consiliului Judefean Braqov

(6.2.) Suma solicitata printr-o cerere de platd nu poate depdqi 40% din I

nerambursabile, iar eligitilitatea findld a acesteia este condi{ionatd de funcfionali

din proiect care estJ platitd. Funclionalitatea componentei se referi la o

ideniifrcabila a proiectului, de sine stSt[to ate, care este finalizatd din punct de ve

uz.

termen la Plata unor 'comPonente

alitatea ' Proiectul va fr considerat

conditii

(6.3.1.) proiectul este finalizat: activitdlile prevdzute au

prevdzttt in Acordul de finanlare;

(6.3.2.) proiectul este in uz.

fost desfdEurate efectiv, astfel cum este

(6.4.) Judelul Bragov se va asigura cd, pdnd la dala de depunere a documentelor de incheiere,

proiectul cofinanlat este finalizat, astfel cum este definit mai sus (cu in

identifica mai multe faze, respectiv elemente funefionale distincte), € S

obiectivele prioritalii sau prioritdlilor la care s3 refera qi s6 igi ul

Informaliile vor fi transmise de cR Stefan voda in raportul final.

(6.5.) in caz.il in care proiectul are mai multe faze identifioabile in mod clar din punct de vedere

fizic'qi financiar, pentru a se putea deconta componenta funcfionala beneficiarul va inainta

documentul tehnic de descriere in mod adecvat a confinutului fizic al fiecdrei faze ;i alocarea

financiard corespunzatoare. Alocarea f,rnanciar[ pentru fiecare fazd. trebuie stabilitd frcdnd referire

la elementele fiiiceale fiecdrei faze, pentru a se evita declararea de doud ori a aceloraqi cheltuieli.

(6.6.) in termen de doi ani de la termenul limitd ru

proiectul in cauzd, CR Stefan Voda vafumiza la
-finalizareaqi 

aspectul operalional al proiectului la

acest termen, Judelul Brasov va proceda la recupe

IV. Celelalte clauze rimfln neschimbate.

Prezentul act adilional la acordul de frnanfare s-a semnat astdzi in 4 (patru) exemplare, 2

(douA) pentru Finanfator, I (unul) pentru Beneficiar;i I (unul) pentru Beneficiar final.

Semndturf, Semndturd

Reprezentant legal al Raionului $tefan Vod[ Reprezentantul legal al Judefului Braqov

' Vasile Maxim, Adrian-Ioan Ve$tea'

Preqedintele Raionului $tefan Vodd

Semndturd
Reprezentant legal al

IMSP Spitalul raional $tefan Vodd

Direc{ia Economici,
Director Executiv
Agafi{ei Gabriela

Direc{ia Juridicfl'
Director Executiv
Crdciun Claudia

Director
Anatolie Balanetchi

- Direc{ia Management Proiecte,

Director Executiv Director Executiv Adjunct

T65s6 Imelda Nechifor Moraru Petru


