
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                  
H O T Ă R Â R E A nr. 63/2020 

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Acordul- cadru de finanțare      
nr. 6837 din 14.05.2019 dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi pentru 

implementarea proiectului „Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului 
raional Anenii Noi”  

 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 4950 din 01.04.2020 al președintelui Consiliului 
Județean Vaslui; 

- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 4963 din 01.04.2020; 

- adresa nr. 185/28.11.2019 a Consiliului Raional Anenii Noi, înregistrată la 
Consiliul Județean Vaslui cu nr. 19486/03.12.2019;  

- Decizia nr. 2/10 din 27.02.2020 a Consiliului Raional Anenii Noi; 
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 80/2019 privind aprobarea finanțării 

proiectului  „Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi” 
propus de Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;  

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 
disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană și Comisia pentru protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, 
culte și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art.8 alin.(7) din Acordul cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019 dintre 

Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului „Reparație capitală 
a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi”; 

- art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. c) din  Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului comun al ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
și al ministrului Finanțelor Publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de 
finanțare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

                                    H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. - Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul cadru de 
finanțare nr. 6837 din 14.05.2019 dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi pentru 
implementarea proiectului „Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional 
Anenii Noi”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2. - Se împuternicește președintele Consiliului Județean Vaslui să semneze, 
în numele și pentru Județul Vaslui, actul adițional la Acordul de finanțare nr. 6837 din 
14.05.2019  în forma prevăzută la art. 1. 

Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 
președintelui consiliului județean și Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, 
președintelui consiliului județean, Direcției Economice și Direcției Dezvoltare și 
Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și 
Consiliului raional Anenii Noi.                                                                                           
                                       

Vaslui, 13 aprilie 2020 

 

       PREȘEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu 
 
 
 

             Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                Diana-Elena Ursulescu  



                                                                                              Anexa  
la Hotărârea nr.63/2020 

 
 

ACT ADIȚIONAL NR. 1  
la Acordul cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019 

 
 

Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 80/2019 privind aprobarea finanțării 

proiectului „Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii 
Noi” propus de Raionul Anenii Noi din Republica Moldova; 

- Acordul cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019 dintre Județul Vaslui și Raionul 
Anenii Noi pentru implementarea proiectului „Reparație capitală a Secției 
maternitate a Spitalului raional Anenii Noi”; 

- Decizia nr. 2/10 din 27.02.2020 a Consiliului Raional Anenii Noi; 
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr____/2020 privind aprobarea încheierii 

Actului adițional nr. 1 la Acordul- cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019 
dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului 
„Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi”; 

în temeiul art. 8 alin. (7) din Acordul cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019, 
 
Părțile: 
 
1. RAIONUL ANENII NOI, prin Consiliul Raional Anenii Noi, Republica Moldova, orașul 
Anenii Noi, Piața 31 August nr. 4, cod poștal MD-6501, cod de înregistrare fiscală 
1007601006966, în calitate de beneficiar pentru proiectul „Reparație capitală a Secției 
maternitate a Spitalului raional Anenii Noi”, reprezentat legal de domnul ION VICOL, 
având funcţia de președinte al raionului, pe de o parte, 
și 
2. JUDEȚUL VASLUI, prin Consiliul Județean Vaslui, adresa sediului: Str. Ștefan cel 
Mare nr. 79, Vaslui, județul Vaslui, cod postal 730168, cod de înregistrare fiscală 
3394171, în calitate de finanţator pentru proiectul „Reparație capitală a Secției 
maternitate a Spitalului raional Anenii Noi”, reprezentat legal de domnul 
DUMITRU BUZATU, având funcţia de președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
 
au convenit la încheierea prezentului act adițional. 
 
 Art.1. – Anexa nr. 5  „Fișa de proiect” la Acordul cadru de finanțare nr. 6837 din 
14.05.2019 se modifică, se completează și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezentul act adițional. 
 Art.2. - Anexa nr. 5.1 „Bugetul proiectului” la Acordul cadru de finanțare nr. 
6837 din 14.05.2019 se modifică, se completează și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care 
face parte integrantă din prezentul act adițional. 
 Art.3. - Celelalte prevederi ale Acordului cadru de finanțare nr. 6837 din 
14.05.2019 rămân nemodificate. 

 
Incheiat astazi,……………............ ,la ……………. în două exemplare. 
 
 
      JUDEȚUL VASLUI    RAIONUL ANENII NOI 
Consiliul Județean Vaslui                        Consiliul Raional Anenii Noi 
       Dumitru Buzatu,              Ion Vicol,  
           Președinte    Președinte al raionului Anenii Noi 

 



                                                                            Anexa nr. 1  
 la Actul adițional nr.________/________ 

 
Fișa de proiect  

 
1. Denumirea autorității 

solicitante 
Consiliul raional Anenii Noi, Republica Moldova 

2. Denumirea proiectului 
 

Reparația capitală a Secției maternitate a Spitalului raional 
Anenii Noi – sala de primire, sălile de nașteri, sala de operații și 
încăperile auxiliare 

3. Valoarea totală a 
proiectului care face 
obiectul finanțării  

115105 Euro (în echivalent MDL la cursul BNM din 27.02.2020) 

4. Suma solicitată de la 
Județul Vaslui 

100000,00  Euro 

5. Contribuția proprie a 
solicitantului 

15105,00  de euro (13,12 % din bugetul total al proiectului).   

6. Rezumatul  proiectului Proiectul  prevede  reparația capitală a Secției maternitate a 
Spitalului raional Anenii Noi – sala de primire, sălile de nașteri, 
sala de operații și încăperile auxiliare și achiziția unui generator 
autonom de energie electrică. 

Instituția medico-sanitară publică ”Spitalul  raional  Anenii  Noi” 
oferă anual servicii medicale pentru cca. 130 mii de pacienți 
(secțiile internare  și  secția de consultații). 

Din cauza condițiilor nefavorabile din secție, din totalul de 788 
de copii născuți în raion, doar 320 au fost născuți în IMSP 
”Spitalul raional Anenii Noi” (40,61% - potrivit statistica.md). 

Secția maternitate a asigurat în anii 2017 și 2018 câte 320 de 
nașteri, nefiind atestată o involuție dinamică.  

Maternitatea din raionul Anenii Noi este clasificată cu gradul I, 
asigurând primirea nașterilor fiziologice. Nașterile premature 
sunt asigurate de instituțiile medicale de nivelul II (republican) – 
la Chișinău. 

Din numărul total de nașteri în anul 2018, 28 de nașteri au fost 
efectuate prin intervenție cezariană. 

Secția are ca  și  angajați 3 medici permanenți, 4 medici care 
asigură intervențiile urgente și 7 asistente medicale.  

TOTAL: 14 angajați. 

Grupul-țintă: 

Beneficiari direcți: 

Anual: 320 de paciente ale Secției maternitate; 



Beneficiari indirecți: 

Anual: 130 mii de pacienți  ai  Instituției medico-sanitare  
publice ”Spitalul  raional  Anenii  Noi”. 

Promovarea  proiectului  și a finanțatorului: 

La intrarea în Secția maternitate, pe etaj va fi inscripționat 
finanțatorul (CJ Vaslui), suma oferită, denumirea proiectului, 
etc. (pe plăcuțe informative). 

Activitățile de proiect vor fi reflectate în presa locală. 

7. Descrierea activităților ce 
urmează a se finanța in 
cadrul proiectului 

1. Desfășurarea procedurii de achiziții privind lucrările de 
reparație a maternității prin Licitație cu publicarea anunțului in 
BAP, conform Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice; 
 
2. Desfășurarea lucrărilor de reparație capitală a Secției 
maternitate, și anume: 
ü schimbarea țevilor de alimentare cu apă și canalizare, 

schimbarea vaselor de closet, a lavoarelor, bateriilor, a 
căzilor, instalarea boilerelor electrice; 

ü reparația rețelei de încălzire; 
ü schimbarea rețelelor electrice – cabluri, întrerupătoare, 

automate, cutii de distribuție, prize, montarea 
corpurilor noi de iluminate cu lucrări de construcție – 
șanțuri de perete, străpungeri; 

ü demontarea tavanelor din lemn și instalarea tavanelor 
suspendate cu tencuire prealabilă; 

ü demolarea pereților, demontarea placajelor din gresie și 
lemn de pe pereți, cu ulterioara tencuire și placare cu 
gresie; 

ü desfacerea pardoselilor și turnarea șapei noi, cu placarea 
ulterioară cu gresie; 

ü demontarea ușilor și ferestrelor vechi și înlocuirea lor. 
 

3. Supravegherea tehnică a lucrărilor va fi efectuată pe toată 
durata lucrărilor de către un responsabilul tehnic autorizat în 
conformitate cu Legea RM nr. 721 din  02.02.1996 privind 
calitatea în construcţii 

4. Recepția finală a lucrărilor  va fi efectuată de comisia 
Consiliului raional Anenii Noi,  în conformitate cu HG nr. 285 din  
23.05.1996 cu privire la aprobarea regulamentului de recepţie a 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente; 

5. Achiziția , instalarea si punerea in functiune a unui generator 
autonom de energie electrică cu puterea minimă de 132 kW. 

6. Promovarea proiectului: la intrarea în Secția maternitate va 



fi montată o inscripție informativă, cu indicarea finanțatorului 
(CJ Vaslui) și proiectului implementat. În cadrul proiectului 
activitățile vor fi mediatizate în presa raională și republicană. 

8. Principalele   rezultate 
preconizate 

1. Asigurarea unei asistențe medicale calitative pentru  mai  
bine  de 320 mame care nasc anual în secție; 
2. Sporirea ratei de nașteri realizate în ”Spitalul  raional  Anenii  
Noi”; 
3. Finalizarea lucrărilor de reparație capitală a Secției 
maternitate, și anume: 
ü schimbarea țevilor de alimentare cu apă și canalizare, 

schimbarea vaselor de closet, a lavoarelor, bateriilor, a 
căzilor, instalarea boilerelor electrice; 

ü reparația rețelei de încălzire; 
ü schimbarea rețelelor electrice – cabluri, întrerupătoare, 

automate, cutii de distribuție, prize, montarea 
corpurilor noi de iluminate cu lucrări de construcție – 
șanțuri de perete, străpungeri; 

ü instalarea tavanelor suspendate cu tencuire prealabilă; 
ü tencuirea pereților și placarea cu gresie; 
ü inlocuirea pardoselilor cu turnarea șapei noi și placarea 

ulterioară cu gresie; 
ü inlocuirea ușilor și ferestrelor vechi; 
ü achiziția , instalarea si punerea in functiune a unui 

generator autonom de energie electrică cu puterea 
minimă de 132 kW.  

9. Perioada de implementare 
a proiectului 

De la data semnării acordului de finanțare până la 31.12.2020 

10. Adresa autorității 
administrației publice 
locale din Republica 
Moldova 

Or. Anenii Noi, MD-6501, Piața 31 August 4 

11. Persoana de contact 
(numele și funcția, 
telefon, fax și e-mail)  

Octavian Zelinski, vicepreședinte al raionului, +37326522056 

 
  



                                                                         Anexa nr. 2 
 la Actul adițional nr._______/________  

 
Bugetul proiectului: Reparația capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii 
Noi – sala de primire, sălile de nașteri, sala de operații și încăperile auxiliare 
 
Finanțatori: Consiliul  județean  Vaslui și Consiliul  raional  Anenii Noi 
 
Nr. Denumire lucrare/serviciu/achiziție U.m. Nr. de 

unități 
Preț unitar 

(MDL) 
Finanțator 

1. Lucrări de reparație capitală a Secției 
maternitate: 
ü schimbarea țevilor de alimentare cu 

apă și canalizare, schimbarea vaselor 
de closet, a lavoarelor, bateriilor, a 
căzilor, instalarea boilerelor 
electrice; 

ü reparația rețelei de încălzire; 
ü schimbarea rețelelor electrice – 

cabluri, întrerupătoare, automate, 
cutii de distribuție, prize, montarea 
corpurilor noi de iluminate cu lucrări 
de construcție – șanțuri de perete, 
străpungeri; 

ü demontarea tavanelor din lemn și 
instalarea tavanelor suspendate cu 
tencuire prealabilă; 

ü demolarea pereților, demontarea 
placajelor din gresie și lemn de pe 
pereți, cu ulterioara tencuire și 
placare cu gresie; 

ü desfacerea pardoselilor și turnarea 
șapei noi, cu placarea ulterioară cu 
gresie; 

ü demontarea ușilor și ferestrelor 
vechi și înlocuirea lor. 

  1.802.366,63 CJ Vaslui/ 
CR Anenii 
Noi 

2.  Proiectare Studiu 1 40.000 CJ Vaslui/ 
CR Anenii 
Noi 

3.  Achiziția, instalarea si punerea in 
functiune a unui generator autonom de 
energie electrică cu puterea minimă de 
132 kW. 
 

Buc. 1 394.837,07 CJ Vaslui/ 
CR Anenii 
Noi 

TOTAL BUGET, MDL 2.237.203,70 
CURS EURO/MDL 19,4362 (din 27.02.2020) 

TOTAL BUGET, EURO 115105 
 


