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Proiect

DECIZIE nr. 3/____
din 31 mai 2018
„Cu privire la modificarea unor Decizii ale
Consiliului raional anterior aprobate ”
Având în vedere majorarea costului proiectului ”Together for Health” aprobat prin decizia
nr. 2/17 din 26.04.2018, ca urmare a faptului că în procesul scrierii cererii de finanțare, la
detalierea cheltuielilor pentru realizarea proiectului au fost efectuate modificări legate de
infrastructură, examinând nota informativă a şefului Direcției Economie, precum și în scopul
rectificării unei erori tehnice din textul deciziei nr. 2/3 din 26.04.2018 și decizia nr. 3/14 din
25.05.2017, în conformitate cu art. 59 al Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, având avizul pozitiv
al comisiei consultative economie buget și finanțe, în temeiul art. 43 al. (1) lit. „b” şi „g”al Legii
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică local, Consiliul raional Teleneşti,
DECIDE:
1. Se modifică Decizia Consiliului raional Telenești nr. 2/17 din 26.04.2018 ”Cu privire la
realizarea proiectului ”Together for Health” în cadrul Programului Operațional Comun România –
Republica Moldova 2014-2020”, după cum urmează:
a) la pct. 3 al deciziei, sintagma „376362 lei”, se substituie cu sintagma „381591 lei”;
b) la pct. 3 lit.(a), sintagma „10962 lei”, se substituie cu sintagma „16191 lei”.
2. Se modifică Decizia Consiliului raional Telenești nr. 2/3 din 26.04.2018 „Cu privire al
alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional”, după cum urmează:
a) pct. 1.10 al deciziei se completează cu litera (h), care va avea următorul conținut:
„Stadionul raional din or. Telenești – 14400 lei, pentru lucrări de proiectare și construcție a
copertinelor la tribunele stadionului raional.”
b) pct. 1.8 lit. (c) „Stadionul raional din or. Telenești – 14400 mii lei, pentru lucrări de
proiectare și construcție a copertinelor la tribunele stadionului raional.”, se exclude.
3. La pct. 1 al Deciziei Consiliului raional Telenești nr. 3/14 din 25.05.2017 „Cu privire la
acceptarea în proprietatea Consiliului raional Teleneşti a bunului imobil destinat amplasării
Oficiului Medicului de Familie din s. Negureni”, sintagma „terenul aferent în mărime de 0,1624
ha.” se substituie cu sintagma „terenul aferent în mărime de 0,1276 ha.”
4. Executarea prezentei decizii se pune în seama şefului Direcţiei finanţe, Dna Ludmila Darii
și Contabilul - șef din cadrul Aparatului Președintelui raionului, Dna Mardari Irina, conform
competenţelor stabilite.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama Preşedintelui raionului
Teleneşti, D-na Diana Manoli.
6. 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
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Secretarul Consiliului raional
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Mijloace
financiare
(6)

Analiza
(5)

Argumentarea

(4)

Scopul
Proiectului
(3)

(2)

Reglementarea
juridică

Inițiatoru
l
Proiectul
ui
(1)

Notă informativă
la proiectul Deciziei CR Telenești nr. 3/___ din 31.05.2018
Cu privire la modificarea unor Decizii ale
Consiliului raional anterior aprobate

Direcția economie

Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020
aprobat de către Comisia Europeană pe data de 17 decembrie 2015 prin decizia
de aprobare nr.9155/ 17.12.2015.
Decizia CR Telenești nr.2/17 din 26 aprilie 2018 ”Cu privire la realizarea
proiectului ”Together for Health” în cadrul Programului Operațional Comun
România – Republica Moldova 2014-2020”
.
Modificarea pct. 3 alin.b a Deciziei CR Telenești nr. 2/17 din 26 aprilie 2018
prin substituirea sintagmei 10 962 lei cu sintagma 16 191 lei.

În procesul scrierii cererii de finanțare la detalierea cheltuelilor pentru
realizarea proiectului au fost efectuate modificări legate de infrastructură și
cheltuelile aferente realizării proiectului, fapt ce a dus la majorarea costului
proiectului.
Prin urmare a apărut necesitatea majorării alocațiilor la achiziționarea
serviciilor de consultanță în management de proiect pentru elaborarea,
traducerea în limba engleză și depunerea cererii de finanțare:
5 397 210 lei x 0,3% = 16191 lei
Bugetul Consiliului Raional Telenești în proiectul „Împreună pentru sănătate,.
(construcția OMF Verejeni, achiziționarea unui aparat ecograf) este 273 000
EUR dintre care partea de grant 249 000 EUR. Contribuția Consiliului Raional
Telenești este de 24 000 euro.
Bugetul proiectului în valută MD la data depunerii 19.05.2018: 273 000 EUR x
19.77 = 5 397 210 lei.
Costurile pentru achiziționarea serviciilor de consultanță în management de
proiect pentru elaborarea, traducerea în limba engleză și depunerea cererii de
finanțare:
5 397 210 lei x 0,3% = 16191 lei
- Alocarea sumei necesare achiziționării serviciilor de consultanță în
management de proiect pentru elaborarea, traducerea în limba engleză și
depunerea cererii de finanțare.
5 397 210 lei x 0,3% = 16191 lei

Șeful Direcției Economie

Vasilii Bulat

