
Proiect 

 

DECIZIE nr. 5/15 

din 13 octombrie 2022 

 

Cu privire la aprobarea Actului Adițional nr. 2 

la Acordul de finanțare aprobat prin  

Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 318 din 30.09.2021  

pentru cofinanțarea unui proiect de investiții 

 

 

 Urmare demersului Direcției administrație publică a Aparatului președintelui raionului                     

Ștefan Vodă nr. 12 din 27.09.2022;  

 În temeiul Acordului de finanțare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 318                          

din 30.09.2021 pentru cofinanțarea unui proiect de investiții „Reparație capitală a blocului B al 

IMSP Spitalului raional Ștefan Vodă”, Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova; 

 În baza art. 43 alin. (1) lit. t) şi art. 46 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă, DECIDE: 

 

1. Se aprobă încheierea Actului Adițional nr. 2 la Acordul de finanțare aprobat prin                          

Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 318 din 30.09.2021 pentru cofinanțarea unui proiect 

de investiții „Reparație capitală a blocului B al IMSP Spitalului raional Ștefan Vodă”, Raionul 

Ștefan Vodă, Republica Moldova, conform anexei, care face parte integrantă din                       

prezenta decizie. 

2. Se împuternicește președintele raionului Ștefan Vodă să semneze în numele și pentru                   

Consiliul raional Ștefan Vodă, actul adițional prevăzut în pct. 1 al prezentei decizii. 

3. Aducerea la implementarea prezentei decizii revine președintelui raionului Ștefan Vodă și 

direcției administrație publică a aparatului președintelui raionului. 

4. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se publică 

pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă și se aduce la cunoştinţa: 

Preşedintelui raionului Ștefan Vodă; 

Direcției administrație public a aparatului președintelui raionului; 

Consiliului Județean Brașov. 

 

 

 

 

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                           

Contrasemnează:  

Secretarul Consiliului raional                                                            Ion Ţurcan 

 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 



Anexa 

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 5/15 din 13 octombrie 2022 

 

Act Adițional nr. 2  

al Acordului de finanțare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 318 din 

30.092021 pentru cofinanțarea unui proiect de investiții „Reparație capitală a blocului B al 

IMSP Spitalului raional Ștefan Vodă”, Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova 

1. Consiliul Raional Ștefan Vodă, Republica Moldova, cu sediul în orașul Ștefan Vodă,                  

str. Libertății, nr. 1, tel./fax 00373-242-23410, cod de înregistrare fiscală 1007601010932, 

reprezentat legal de domnul Maxim Vasile, având funcția de Președinte a Raionului Ștefan Vodă, 

în calitate de Beneficiar,  

1.1: IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă cu sediul în orașul Ștefan Vodă, str. 31 August, nr. 7, 

tel. 00373-242-22448, fax. 00373-242-22448 cod de înregistrare fiscală 1003608150228, 

reprezentat legal de domnul Anatolie Balanețchi, având funcția de Director, în calitate de 

Beneficiar final, pe de o parte,           Și 

2. Județul Brașov, România, cu sediul în municipiul Brașov, bd. Eroilor, nr. 5,                             

tel./fax 0268.410.777/0268.475.576, cod de înregistrare fiscală 4384150, reprezentat legal de 

domnul Veștea Adrian-Ioan, Președintele Consiliului Județean Brașov, în calitate de 

Cofinanțator, pe de altă parte, 

Părțile au convenit să încheie prezentul Act Adițional nr. 2 al Acordului de finanțare înregistrat 

la Consiliul Raional Ștefan Vodă, Republica Moldova cu nr. 275/02/1-10 din 21.12.2021 si 

înregistrat cu nr. 6302/7272/(R3)76 din 07.03.2022 la Consiliul Județean Brașov, cu următoarele 

prevederi: 

I. Art. 5. Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată se modifică la 

alineat (6.1) și alineatul (6.2), cu următorul conținut 

”(6) Cerințe și detalierea mecanismul cererilor de plată: 

(6.1.) Cheltuielile pot fi decontate în 3 (trei) tranșe, primele două prin mecanismul cererilor de 

plată, aplicabile doar facturilor neplătite de beneficiar, care are obligația achitării acestora către 

prestator în maximum 10 zile lucrătoare de la virarea fondurilor de către finanțator și de a 

transmite dovada plății către Județul Brașov în maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea 

plății. Plata finală se va face după recepția finală. 

(6.2.) Suma solicitată printr-o cerere de plată nu poate depăși 40% din valoarea finanțării 

nerambursabile, iar eligibilitatea finală a acesteia este condiționată de funcționalitatea 

componentei din proiect care este platită. Funcționalitatea componentei se referă la o 

componentă clar identificabilă a proiectului, de sine stătătoare, care este finalizată din punct de 

vedere fizic și este în uz.  

II. Celelalte clauze rămân neschimbate. 

Prezentul act adițional la acordul de finanțare s-a semnat astăzi ................ în 4 (patru) exemplare, 2 

(două) pentru Finanțator, 1 (unul) pentru Beneficiar și 1 (unul) pentru Beneficiar final. 

Semnătură Semnătură 

Reprezentant legal al Raionului Ștefan Vodă Reprezentantul legal al Județului Brașov  

Vasile Maxim,  

Președintele Raionului Ștefan Vodă 

Adrian-Ioan Veștea, 

Președintele Consiliului Județean Brașov 

Semnătură     Direcția Economică,  Direcția Juridică, 

Reprezentant legal al    Director Executiv            Director Executiv 

IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă      Agafiței Gabriela    Crăciun Claudia 

             Direcția Management Proiecte, 

        Director     Director Executiv Director Executiv Adjunct 

Anatolie Balanețchi    Tóásó Imelda     Nechifor Moraru Petru 


