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DECIZIE 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”
Examinând nota informativă a șefului Direcției Economie din cadrul
Consiliului raional, pentru elaborarea și implementarea proiectului ”Together for
Health", în parteneriat cu Consiliul Județean Iași, lansat în cadrul Programul
Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 aprobat de către
Comisia Europeană pe data de 17 decembrie 2015 prin decizia nr.9155/ 17.12.2015,
ținând cont de cele două obiective de bază propuse pentru realizare în carul
proiectului respectiv, care vizează construcția Oficiului Medicului de Familie
Verejeni - și respectiv achiziționarea unui aparat ecograf pentru IMSP Centrul de
sănătate Telenești, având în vedere avizul pozitiv al Comisiei consultative pentru
probleme de economie, buget şi finanţe, în temeiul art. art. 43 (1) lit. „t”, 46 al. (1) și
53 (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind Administraţia Publică Locală,
Consiliul Raional,

D E C I D E:
1. Se aprobă realizarea proiectului ”Together for Health", de către
Consiliul raional Telenești (în calitate de aplicat la proiect) în parteneriat cu
Consiliul Județean Iași (în calitate de partener la proiect), lansat în cadrul
Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.
2. Se deleagă Președintele raionului cu dreptul de a:
a) semna în numele Raionului sau al Consiliului raional actele necesare
pentru realizarea proiectului ”Together for Health";
b) desemna prin dispoziție componența nominală a grupului de lucru pentru
elaborarea și implementarea proiectului ”Together for Health"
3. Se alocă Aparatului președintelui, din soldul disponibil al bugetului
Consiliului raional, mijloace financiare în mărime totală de: 376362 lei, care vor fi
valorificați după cum urmează:
a) 365400 lei în calitate de contribuției la proiect ce constituie 10% din
valoarea proiectului estimat la -180 000 euro (18000 euro la cursul de 20,3 lei/euro);
b) 10962 lei pentru achiziționarea serviciilor de consultanță în
managementul de proiect pentru elaborarea și depunerea cererii de finanțare.

4. Executarea pct. 3 al 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 îndeplinirii respectivei decizii se pune în seama
Preşedintelui raionului.
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
Secretarul Consiliului Raional

Vasile Guzun
Sergiu Lazăr

Direcția economie

Scopul
Proiectului
(3)

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.
Propunerile Consiliului Județului Iași referitor la inițiativele de finanțare
nerambursabile în cadrul Programul Operațional Comun România –
Republica
Moldova
2014-2020
(
scrisorile
nr.31667/10.11.2017,nr.36355/18.12.2017.
Scrisoare de intenție/solicitare de parteneriat a Consiliului Raional
Telenești nr.02-07/527/20.12.2017.
Hotărârea Consiliului Județean Iași privind aprobarea realizării proiectului
„Together for health” nr. 28 din 31.01.2018
Aprobarea realizării proiectului „ Together for health” de către Consiliul
Raional Telenești în parteneriat cu Consiliului Județean Iași pentru
obiectivul Construcția Oficiului Medicului de Familie Verejeni și
achiziționarea unui aparat ecograf.

Argumentarea
(4)

Reglementarea juridică
(2)

Inițiato
rul
Proiect
ului
(1)

Notă informativă
la proiectul Deciziei CR Telenești nr.
din 26.04.2018, ”Cu
privire la realizarea proiectului ”Together for health” în cadrul
Programului Operațional Comun Romînia – Republica Moldova 2014-2020”

Pentru apelarea la finanțare în cadrul Programul Operațional Comun
România – Republica Moldova 2014-2020 este necesar:
- Aprobarea
realizării proiectului „ Together for health” de către
Consiliul Raional Telenești în parteneriat cu Consiliului Județean Iași,
Consiliul Raional Telenești – lider de proiect, Consiliului Județean Iași –
partener.
- Împuternicirea Președintelui raionului D-a Diana Manoli în vederea
semnării actelor și luarea de decizii în numele CR Telenești referitor la
înaintarea cererii de finanțare și implementarea ulterioară a proiectului
„Together for health”
- Alocarea contribuției la proiect în mărime de 10% din valoarea
estimativă a proiectului.
- Alocarea sumei necesare achiziționării serviciilor de consultanță în
management de proiect pentru elaborarea și depunerea cererii de finanțare.

Analiza
(5)

Valoarea lucrărilor prevăzute a fi executate conform proiectului de
execuție din anul 2015 a fost de 2479,94 mii lei, dar avînd în vedere
indicele prețului de consum avem o creștere de 118,44% (iulie 2015 –
martie 2018) și costul devizului cu TVA va fi de 2937,24 mii lei.
Costul de achiziționare a ecografului este de 1082,49 mii lei

Mijloace
financiare
(6)

- Alocarea contribuției la proiect în mărime de 10% din valoarea
estimativă a proiectului. (180 000 euro) 18000 euro * 20,3 = 365400 lei.
- Alocarea sumei necesare achiziționării serviciilor de consultanță în
management de proiect pentru elaborarea și depunerea cererii de finanțare.
180 000 euro * 0,30% - 540 euro * 20,3 = 10962 lei
Șeful Direcției Economie

Vasilii Bulat

