
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 

 

Proiect  

DECIZIE nr. 1/19 

din 04 februarie 2021                                                         or. Nisporeni 

„Cu privire la aprobarea implementării  

proiectului de finanțare pentru achiziționarea  

unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate  

din activitatea medicală a IMSP din raion” 
 

  În conformitate cu art. 43, 46 alin (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, art. 26 din Legea privind finanțele publice locale nr. 397 din 2003 cu modificările 

ulterioare, în  baza Înțelegerii de Cooperare încheiată între Consiliul raional Nisporeni și Consiliul 

Județean Ialomița din 27.05.2018, urmărind scopul procurării unui autoclav de prelucrare a deșeurilor 

periculoase rezultate din activitatea medicală a IMSP din raion, necesar în prevenirea afectării stării de 

sănătate a populației, precum și prevenirea contaminării mediului înconjurător care totodată va crea 

siguranța pentru pacienți, colaboratori medicali, permițând înlesnirea pregătirii pentru pandemii, Consiliul 

raional,  

Decide: 

1. Se aprobă implementarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a 

deșeurilor din activitatea medicală a instituțiilor medico-sanitare publice din raion, în sumă de                

2 520 000 lei ce constituie echivalentul a 119 462 EUR / 581 500 RON 

2. Se alocă, din soldul disponibil la 01.01.2021 pentru implementarea proiectului ce vizează procurarea 

autoclavului suma de 378 000 lei ce constituie 87 225 RON / 17 920 EUR. 

3. Se acceptă sprijinul financiar necesar la implementarea proiectului din partea Consiliului Județean 

Ialomița, România în sumă de 494 275 RON ce constituie echivalentul a 101 542 EUR. 

4. Se împuternicește președintele raionului, dnul Vasile Mărcuță cu dreptul de a semna Acordul de 

finanțare ce urmează a fi încheiat între Consiliul raional Nisporeni și Consiliul Județean Ialomița, 

România (proiectul Acordului de finanțare anexă) și alte documente necesare implementării 

proiectului. 

5. Garantează executarea responsabilităților beneficiarului acestui proiect expuse în art. 4 a Acordului de 

finanțare. 

6. Termenul de realizare a proiectului de finanțare și durata Acordului de finanțare se stabilește pînă la 

31 decembrie 2021. 

7. Responsabilitatea executării deciziei date se pune în sarcina Direcției finanțe (V. Lazăr). 

8. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Mărcuță, președintele raionului. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    

Consiliului raional                 

         

Secretar al 

Consiliului raional                    Olesea Beschieru 

 



Contrasemnat; 

Șef Serviciu juridic          Sergiu Zmeu 

 

 

Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului Vasile 

Mărcuță și întocmit de Nina Guțanu persoane ce înaintat problema vizată. 

 

                                                                          _________________ 

Aviz 

asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea implementării proiectului de 

finanțare pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate  

din activitatea medicală a IMSP din raion” 

Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința 

Consiliului raional pentru data de  04  februarie curent. 

 Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect 

juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare, evitîndu-se 

formulări și termeni ce ar permite o interpretare cu sens ambiguu și neuniformă. 

 Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel 

superior și de același nivel cu care se află în conexiune, referindu-se exclusiv la 

subiectul vizat. 

 Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, corespunde 

principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației publice locale de 

nivelul doi. Normele de tehnică legislativă sunt aplicate în modul corespunzător 

proiectelor de decizii. 

 Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual proiectul 

deciziei înaintat în formularea propusă. 

 

Serviciul juridic                                                                        Sergiu Zmeu  

 

 


