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DECIZIE nr. 4/2
din 06 iulie 2017

„Cu privire la alocarea unor mijloace financiare”
Ținând cont de necesitatea stringentă pentru dotarea Spitalului raional (Secției
Chirurgie) cu utilaj radiologic portativ, conform pct. 5, lit. ”m” din Regulamentul de
constituire şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă aprobat prin decizia Consiliului
raional nr. 1/10 din 20 februarie 2014, în scopul onorării obligațiilor contractuale anterior
asumate de Consiliul raional în cadrul Proiectului „Crearea Parteneriatului Public Privat în
domeniul producerii și livrării agentului termic în bază de biomasă, în r-nul. Telenești”,
examinând demersurile parvenite în adresa Consiliului raional, inclusiv a solicitării nr.
048/2017 din 04 iulie 2017 înaintată de Proiectul Energie și Biomasă în Moldova (în
continuare MEBP) și Procesul – verbal nr. 3 din 02.05.2017 al Comisiei pentru selectarea
parteneriatului public – privat pentru prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice pe
bază de biomasă, în conformitate cu prevederile art. 37 al. 3 al Legii nr. 397-XV din
16.10.2003 privind finanţele publice locale, art. 25 al Legii nr. 768 din 02.02.2000 privind
statutul alesului local, ținând cont de informația Ministerului Muncii Protecției Sociale și
Familiei privind salariul mediu lunar pe economie realizat în anul 2016 publicată în art. 547
din Monitorul Oficial nr. 78-84 din 17 .03.2017, art. 65 al Legii nr. 317 din 18.07.2003
privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale, având în vedere avizul Comisiei consultative pentru probleme de
economie, buget şi finanţe, în temeiul art. art. 43 (1) lit. „b”, 46 al. (1) al Legii nr. 436-XVI
din 28.12.2006, privind Administraţia Publică Locală, Consiliul Raional,
D E C I D E:
1. Se alocă, din fondul de rezervă al Consiliului raional, IMSP Spitalul raional
Telenești mijloace financiare în mărime totală de – 95 000 (nouăzeci și cinci mii )lei – pentru
procurarea următoarelor dispozitive medicale:
a) Electrocardiograf cu 5 canale (”contec” - China) cu verificare metrologică inițială
(5x12 000 = 60 mii lei)
b) Set oto – oftalmoscop – 10x3500 = 35 mii lei.
2. Se alocă, din soldul disponibil al Consiliului raional, Aparatului Președintelui
raionului mijloace financiare în mărime totală de 2 468 438,00 (două milioane patru
sute șaizeci și opt mii patru sute treizeci și opt) lei, după cum urmează:
2.1. 2 132 025,00 (două milioane una sută treizeci și două mii douăzeci și cinci mii)
lei - pentru returnarea fondurilor oferite sub formă de grant, de Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD), prin intermediul MEBP, în cadrul proiectului „Crearea
Parteneriatului Public Privat în domeniul producerii și livrării agentului termic în bază de

biomasă” (sursele financiare menționate nu au fost executate, ca urmare a lipsei identificării
partenerului privat).
2.2. 149 742,00 (una sută patruzeci și nouă mii șapte sute patruzeci și doi) lei –
pentru reparația treptelor și fațadei (copertinei) la intrarea în blocul administrativ nr. 3 al
Consiliului raional în care sunt amplasate instituțiile extrașcolare raionale.
2.3. 186 671,00 (una sută optezi și șase mii șase sute șaptezeci ci și unul) lei, total
– pentru acoperirea cheltuielilor aferente dării în exploatare a gazoductului „Chiștelnița Ordășei”, pe segmentul „Chițcani” și punerea în funcțiune a P.R.G. din s. Chițcani, a cărui
proprietar este Consiliul raional Telenești, care vor fi repartizați după cum urmează:
a) 88 057 (optzeci și opt mii cincizeci și șapte) lei – pentru lucrările de montare a
protectoarelor, de verificare a gazoductului și a instalațiilor.
b) 94 184 (nouăzeci și patru mii una sută optzeci și patru) lei – pentru lucrările de
construcție a gazoductului de presiune medie.
c) 4 430 (patru mii patru sute treizeci) lei – pentru achitarea serviciilor de
supraveghere a lucrărilor.
3. Se alocă, din soldul disponibil al Consiliului raional, mijloace financiare în
mărime totală de 32 084 (treizeci și două mii șapte mii optzeci și patru) lei, care vor fi
utilizate după cum urmează:
3.1. Direcția Generală Educație - 27 000 (douăzeci și șapte mii) lei – pentru
procurarea a 200 de scaune ce urmează a fi instalate în tribunele Stadionului raional central,
amplasat pe str. Ștefan cel Mare din or. Telenești (restul de 200 de scaune, necesare
completării tribunelor vor fi transmise gratuit de Federația Moldovenească de Fotbal).
3.2. Dnei Iliescu Tamara o indemnizație unică egală cu salariu mediu lunar pe
economia națională pentru anul precedent în cuantum de 5 084 (cinci mii optzeci și patru)
lei, urmare a decesului soțului Iliescu Vasile fost Consilier în Consiliul raional Telenești.
4. Se abrogă:
a) Decizia Consiliului raional nr. 6/4 din 16 octombrie 2015 Cu privire la iniţierea
proiectului de parteneriat public – privat în domeniul producerii și serviciilor de livrare a
agentului termic pe bază de biomasă.
b) pct. 1 lit. (a) al Deciziei Consiliului raional nr. 9/1 din 28 decembrie 2015 Cu
privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2015.
5. Executarea prezentei decizii se pune în seama şefului Direcţiei Finanţe, Dna
Ludmila Darii, Șeful Direcției Generale Educație, Dna Eugenia Ioxa și Contabilul - șef din
cadrul Aparatului Președintelui raionului, Dna Irina Mardari, conform atribuțiilor de serviciu.
6. Controlul asupra îndeplinirii respectivei decizii se pune în seama Preşedintelui
raionului, Dna Diana Manoli.
7. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră în
vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional www.telenesti.md şi/sau
site-ul www.actelocale.md.
Preşedintele şedinţei
Secretarul Consiliului Raional

Tudor Eșanu
Sergiu Lazăr
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La proiectul Deciziei CR Telenești nr. 4/2 din 06. 07. 2017

Direcția economie

Deciziei nr. 6/4 din 16 octombrie 2015 „Cu privire la inițierea proiectului de
parteneriat public-privat în domeniul producerii și serviciilor de livrare a agentului
termic pe bază de biomasă„.
Acordul de finanțare nerambursabilă din 27.11.2015 dintre PNUD și Consiliul
Raional Telenești.
Scrisoarea de la Fondul ”Energie și Biomasă” din Moldova din 23.01.2017.
Procesul - Verbal nr. 3 din 02.05.2017 privitor la evaluarea ofertelor de selectare
a PPP.
Scrisoarea de la Fondul de ”Energie și Biomasă” din Moldova din 04.07.2017
Abrogarea Deciziei nr. 6/4 din 16 octombrie 2015 „Cu privire la inițierea
proiectului de parteneriat public-privat în domeniul producerii și serviciilor de
livrare a agentului termic pe bază de biomasă„

În urma celor 3 concursuri, organizate în vederea selectării partenerului privat
pentru prestarea serviciilor, nu a fost selectat nici un partener deoarece la primul
concurs sa prezentat doar un singur ofertant.
La cel de-al doilea concurs nu a fost depusă nici o ofertă.
La al treilea concurs a fost prezentată o singură oferta, ce nu a asigurat un nivel
satisfăcător al concurenții iar prețul propus pentru serviciile de termoenerjie
prestate este mare (1270 lei/Gkal și 1194,48 lei/Gkal).
În conformitate cu HG nr. 476 din 04.07.2012 sect. 13, pct. 140 Comisia a anulat
procedura de concurs de selectare a PP.
Reeșind din condițiile Acordului de finanțare nerambursabilă (care a expirat la
31.12.2016) și prevederile Deciziei Consiliului Proiectului Energie și Biomasă din
17.01.2017 că în cazul în care pînă la data de 28 aprilie 2017 nu va fi identificat
partenerul privat, Consiliul Raional Telenești este obligat să returneze fondurile
primate din partea PNUD pentru a fi valorificate în cadrul PEBM.
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Returnarea sumei de 2.132. 025 lei, alocată de PNUD Consiliului Raional
Telenești, în contul Proiectului Energie și Biomasă în Moldova.

Seful direcției economie

Vasilii Bulat

