
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA

DECIZIE nr. 412

din 12 august2022

Cu privire la aprobarea unui
Acord - Cadru de Finantare

Aferent demersului Direcfiei administrafie publicd a Aparatului pregedintelui raionului $tefan Vodd
nr. 11 din 01 .08.2022;
Urmare realizdrii prevederilor Protocolului de infrdlire intre judelul Ddmbovila qi raionul
gtefan Vodi, aprobat prin decizia Consiliului raional $tefan Vodd nr.5l5 din 18.10.2012;

inbaza art. 43 alin. (1) lit. Q 9i art. 46 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administra{ia
publicd loca16, Consiliul raional $tefan Vodd, DECIDE:

1. Se aprob5 Acordul - Cadru de finanlare incheiat intre judeful DAmbovila prin Consiliul Jude{ean

Ddmbovila, T6rgovigte, str. PiaJa Tricolorului, ff. I, Judej Ddmbovila, cod de inregistrare

fiscald 4280205, in calitate de finanfator pentru proiectul ,,Tabdrd pentru elevii din raionul

Stefon Vodd, Republica Moldova - 2022", reprezentat legal de domnul dr. ec. Corneliu $tefan, avAnd

func{ia de Pregedinte al Consiliului Judefean DdmboviJa, qi Raionul $tefan Vodd prin Consiliul
Raional $tefan Vodd, MD-4201, or. $tefan Vodd, str. Libertdlii, nr. 1, cod de inregistrare

fiscald 1007601010932, in calitate de beneficiar pentru proiectul ,,Tabdrd pentru elevii din Raionul

$tetan Vodd, Republica Moldova - 2022", reprezentat legal de domnul Vasile Maxim, av6nd funcJia

de Pregedinte al Raionului $tefan Voda (anexa nr. 1).

2. Se deleagd dreptul domnului Vasile Maxim, preqedintele raionului $tefan Voda de a semna

Acordul-Cadru qi alte documente aferente.

3. Consiliul raional $tefan VodS va aloca suma de 38275,5lei MD, din contul bugetului raional, pentru

finanJarea proiectului ,,Tabdrd pentru elevii din raionul $tefan Vodd, Republica Moldova - 2022".
4. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Maxim Vasile, preqedintele raionului.
5. Prezenta decizie se include in Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publicd pe pagina web

a Consiliului raional $tefan Vodd gi se aduce la cunogtinfi:
- Aparatului pregedintelui raionului;
- DirecJiei finanJe;
- Consiliului Judetean Ddmboviia.

Preqedintele gedin{ei:
Contrasemneazd:

Secretarul Consiliului raional

Verebceanu



Incheiat intre:

Tdrgovigte, str. PiaJa Tricolorului, nr.
calitate de finantator pentru proiectul
Moldova - 2022", reprezentat legal de
Consiliului Judefean Ddmbovila,

la decizia Consi
l

ACORD-CADRU DE FINANTARE

Judeful Dimbovifa prin Consiliul Judefean D6mbovi(a,
I, Judef Ddmbovila, cod de inregistrare fiscald 42g0205, in
,,Tabdrd pentru elevii din raionul gtefan Vodd, Republica

domnul dr.ec. corneliu $tefan, av6nd funcJia de pregedinte al

$1

Raionul $tefan vodd prin consiliur Raionat gtefan vodr,
MD-4201, or. $tefan Vodd, str. Libertdfii, nr. 1, cc d de inregistrare nscata 1007601d1 0g32,in calitate
de beneficiar pentru proiectul ,,Tabdrd pentru elevii din Raionul $tefan Vodd, Republica Moldova -2022", teptezentat legal de domnul Vasile Maxim, avdnd functia de pregedinte al Raionului
$tefan Vodd,

In baza Protocolului te au convenit acord de
finantare, aprobat potrivit Dis $tefan Vod6 din 5 din data
de 18.10.2012 9i aHotdrdrii C Ddmbovifanr.l4

ART. I Obiectul acordului de finan{are
Implementarea proiectului ,,Tabdrd pentru elevii din raionul $tefan Voda, Republica Moldova - 2022,,

ART. 2 Durata acordului de finanfare
Durata acordului de finan{are este de trei luni, incepdnd cu data semnd.rii prezentului acord de
finantare.

ART. 3 Valoarea proiectului
Valoarea totala a acestei acfiuni este de 3l.526lei (6.390 euro la cursul valutar al BNR din27.07.2022
de 4,9337 lei pentru un euro), din care 21.965lei (4.4.52 euro) este suma finanlatd de cdtre Consiliul
Judelean Ddmbovifa 9i 9.561 lei (1.938 euro) este suma finanfatd de cdtre Consiliul
Raional $tefan Vodd.

ART. 4 Responsabilitnfile pIr(ilor
(1) Responsabilitdfile beneficiarului sunt urmdtoar le:-

1. sd respecte acordul de infrdJire/cooperare;
2. sd respecte destinatia sumelor acordate inbazaacordului de finanJare;
3' sd utilizeze suna alocatd de cdtre finanJator exclusiv pentru implementarea proiectului, care face

obiectul prezentului acord de finanlare;
4'sd permitd accesul teptezentar\ilor finanJatorului la obiectivele gi activitdJile convenite prin acord;
5. sd p'rezinte finan{atorului un raport de justificare a cheltuieliloi aferente proiectului gi de realizare a

activitdtilor cuprinse in acordul de finan{are;
6. sd intreprindd toate activitdfle necesare rcalizdrii obiectivelor stabilite de comun acord;
7' sd restituie finantatorului sumele alocate de-acesta in vederea implementdrii proiectului, care face

obiectul prezentului acord de finantare, rdmase necheltuite (sau neutil izate) la data finalizdrji
proiectului, in termen de maximum 6 luni de la aceastd.datd;

8. sd restituie finan{atorului toate sumele alocate de acesta in vederea implementdrii proiectului, care
face obiectul prezentului acord de finanfar e, care au fost cheltuite cu alt6 destinafie decAt cea
convenitd de comun acord in vederea implementirii proiectului;

9'sd fumizeze copii d}Pd documentele justificative_ (facturi, chitanle, bilete etc.) conform cu originalul.
(2) Re sponsabilitdf ile fi nanJatorului sunt urmdtoarele :

1. sd respecte acordul de infrblire/cooperare;
2. sa i$i prevadd in buget sumele necesare finantdrii proiectelor/activitdfilor prevdzute in acordul de
finan{are;
3. sI intreprindb toate activitdlile necesare realizdrii obiectivelor stabilite de comun acord;



4. sd verifice documentele justificative care au stat labaza Raportului de justifi
ART. 5 Prevederi privind cererile de plati, pll{ile 9i termenele

(1) beneficiarul va transmite cerere de platd; :

(2) finar\atorul va avea termen de platd l0 zile de la primirea cererii de platd;

(3) pldlile se vor efectua la cursul de schimb aI BNR de la data phJii.
ART. 6 Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a c

(1) Raportul de justificare a cheltuielilor va fi transmis in termen de 10 zile delafrnalizared iectului
ART. 7 Solufionarea diferendelor

(1) Legea aplicabil[ prezentului acord de finanJare este legea rom6nd.
(2) Orice diferend apdrut in legdturd cu interpretarea gi aplicarea prezentului acord de f,rnanlare se va

solufiona, amiabil, de cdtre pdr(i, pe calea negocierilor directe gi a consultdrilor diplomatice.
ART.8 Prevederi finale

(1) Dacd pe durata implementdrii proiectului care face obiectul acestui acord de finan{are se

constatf,, pebazaunui raport de audit realizat de auditori independenti gi solicitat de ftnantatorul din
Romdnia, c[ autoritatoa competentd din Republica Moldova a gheltuit sume cu altd destinafie decAt cea

convenitd de comun acord in vederea implementdrii proiecfului, frnanlatorul va recupera aceste sume,

putdnd cere diminuarea finanfdrii pdnlla concurenta sumei neeligibile.
(2) Raionul $tefan Vod6, prin Consiliul Raional $tefan Vodd, Republica Moldova rdspunde de

modul de utilizare, in conformitate cu dispoziliile lelale gi prezentul acord de finanJare a sumelor

alocate de Judelul Ddmbovila, prin Consiliul Judetean DAmbovila, potrivit art.3 din Ordinul comun ff.
11201103012014, precum gi faJd de terfi, inclusiv in cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice

naturd produse ca ufinare a implementdrii acordului de finantare;
(3) Prezentul acord de finanJare se poate modifica prin act aditional, prin acordul pdrfilor.

Judeful Dimbovifa
Consiliul Jude{ean DAmbovi{a

Pregedinte,
dr. ec. Corneliu $TEFAN

Director Executiv.
ec. Carmen IGESCa

Director Executiv,

' jr. Cristina SFETCa

$ef Serviciu'
prof. dr. Claudiu Pt INnSCa

VizI control financiar preventiv

Raionul $tefan Vodi
Consiliul Raional $tefan Vodi

Pregedinte,
Vasile MAXIM

VicepreEedinte,
Wadimir BLLIGAIII

$ef Direc{ia Finan{e,

tna CittM,lN

$ef Direc{ia Generall Educa{ie,

Raisa BURDUIA

Yizatjuridic


