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                                                              DECIZIE  

  
nr. 4/4                                                                                   din 13.08.2020 
  
 
Cu privire la cofinanţarea Proiectului  
„Improving the quality and capability of joint  
emergency actions in the cross-border area”  
(„Îmbunătăţirea calităţii şi capabilităţii acţiunilor 
 comune de urgenţă în zona transfrontalieră”) 
 2 SOFT/4.2/146,  
 
 
   În temeiul art. 43, alin. 1) lit.t), alin.2 al Legii privind administraţia publică locală nr.435 din 
28.12.2006) şi a Legii privind Finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003; 
  Având în vedere Cererea de finanţare a proiectului şi cheltuielile legate de proiect conform Ghidului 
solicitantului; 
  Ţinând cont de importanţa dezvoltării şi consolidării relaţiilor de parteneriat şi colaborare 
transfrontalieră, 
 

Consiliul Raional Ungheni 
 

DECIDE: 
 

1. Se acceptă implementarea proiectului „”Improving the quality and capability of joint emergency 
actions in the cross-border area” („Îmbunătăţirea calităţii şi capabilităţii acţiunilor comune de 
urgenţă în zona transfrontalieră”) 2 SOFT/4.2/146, în cadrul Programului Operaţional Comun 
„România – Republica Moldova 2014-2020”. 

2. Se aprobă cofinanţarea proiectului în sumă de 23381,00 euro, ce constituie 7,19% din valoarea 
totală a proiectului (325000,00 euro) şi 10 % din valoarea totală a finanţării pentru Consiliul 
Raional Ungheni (233810,00 euro), la cursul valutar oficial al Băncii Naţionale pentru ziua 
efectuării transferului, cât şi cheltuielile suplimentare legate de implementarea proiectului. 

3. Cofinanţarea se va efectua din mijloacele financiare prevăzute în bugetul raional pentru anii 
2020-2021. 

4. Se deleagă domnului preşedinte al raionului Ghenadi Mitriuc, dreptul de a semna toate actele 
necesare bunei implementări a proiectului. 

5. Controlul asupra prezentei decizii se atribuie domnului Ghenadi Mitriuc, preşedintele raionului 
Ungheni. 

 
 
                  Preşedintele şedinţei                                                      Anjelica LUCHINA 
 
 
 Contrasemnează: 
 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie cu privire „Cu privire la cofinanţarea Proiectului  
”Improving the quality and capability of joint emergency actions in the cross-border area” 

(„Îmbunătăţirea calităţii şi capabilităţii acţiunilor comune de urgenţă în zona 
transfrontalieră”) 2 SOFT/4.2/146” 

 

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 

În conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația 
publică locală, Legea nr.397 -XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale,  

având în vedere Cererea de finanţare a proiectului şi cheltuielile legate de proiect conform 
Ghidului solicitantului aprobate spre finanţare de către Uniunea Europeană prin Instrumentul 
European de Vecinătate, în cadrul Programului Operaţional Comun Romania-Republica 
Moldova 2014-2020, ţinând cont de importanţa dezvoltării şi consolidării relaţiilor de parteneriat 
şi colaborare transfrontalieră, Centrul de Resurse şi Atragerea Investiţiilor a Consiliului Raional 
a elaborat proiectul de decizie privind „Cu privire la cofinanţarea Proiectului ”Improving the 
quality and capability of joint emergency actions in the cross-border area” („Îmbunătăţirea 
calităţii şi capabilităţii acţiunilor comune de urgenţă în zona transfrontalieră”) 2 SOFT/4.2/146”. 

Scopul proiectului este acceptarea implementării proiectului ”Improving the quality and 
capability of joint emergency actions in the cross-border area” („Îmbunătăţirea calităţii şi 
capabilităţii acţiunilor comune de urgenţă în zona transfrontalieră”) 2SOFT/4.2/146” şi 
aprobarea cofinanţarii acestuia conform cerinţelor Programului Operaţional Comun Romania-
Republica Moldova 2014-2020, cererii de finanţare şi a actelor însoţitoare depuse.  

2. Conformitatea proiectului cu actele normative și legislative în vigoare 

Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative actuale și este elaborat 
în vederea implementării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 
decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. 

3. Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi  

Legile care reglementează domeniul vizat:Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administrația publică locală, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice 
locale 

Urmare a implementării proiectului ”Improving the quality and capability of joint emergency 
actions in the cross-border area” („Îmbunătăţirea calităţii şi capabilităţii acţiunilor comune de 
urgenţă în zona transfrontalieră”) 2SOFT/4.2/146”, vor fi valorificaţi şi se vor face investiţii din 
partea Uniunii Europene în raionul Ungheni în valoare de 233810,00 Euro (≈4 534 487.759 lei), 
iar Consiliul Raional va contribui cu 10% din bugetul proiectului pentru Ungheni - 23381,00 
Euro (≈453 448.775 lei).  

 
 



4. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări 
necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. 

Proiectul de decizie prevede acceptarea spre implementare a proiectului ”Improving the quality 
and capability of joint emergency actions in the cross-border area” („Îmbunătăţirea calităţii şi 
capabilităţii acţiunilor comune de urgenţă în zona transfrontalieră”) 2 SOFT/4.2/146” şi a 
cofinanţarii acestuia conform cerinţelor Programului Operaţional Comun Romania-Republica 
Moldova, cererii de finanţare şi a actelor însoţitoare depuse”.  

Bugetul total al proiectului este de 325000 Euro ( ≈ 6 303 017,5 MLD). 

Bugetul pentru Consiliul Raional Ungheni este de 233810,00 Euro (≈4 534 487.759 MLD), ceea 
ce constituie 71,94 % din valoarea totală a proiectului.  

Cofinanţarea solicitată din partea Consiliului Raional Ungheni este de 23381,00 Euro (≈453 
448.775 MLD)  ceea ce constituie 10 % din bugetul pentru Consiliul Raional Ungheni.  

Astfel, beneficiul economico - financiar este evident. Cu numai 23381, 00 Euro (≈453 448.775 
MLD) din bugetul raional, vor fi atrase şi implementate investiţii din partea Uniunii Europene în 
valoare de 210429 Euro (≈4 081 038.983 MLD) – investiţii în dotare şi perfecţionare a actorilor 
implicaţi în acţiuni de urgenţă, impadurire a albiei rîului Prut.  

Totodată, îmbunătăţind calitatea şi capabilitatea acţiunilor de urgenţă în zona transfrontalieră, se 
vor reduce timpul de intervenţie şi pierderile materiale şi umane soldate în urma situaţiilor de 
urgenţă, iar cheltuielile de înlăturare a consecinţelor situaţiilor de urgenţă se vor reduce. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ 

Proiectul de deciziea fost elaborat în conformitate cuart.43(1) b) al Legii nr.436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administrația publică locală, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 
privind finanțele publice locale 

6.Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 
decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la 
inițierea elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu privire la consultări publice inclusiv 
și proiectul de decizie cu toate explicațiile de rigoare a fost plasate pe pagina web 
www.crungheni.md a Consiliului raional Ungheni.  

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune 
Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

7. Constatările expertizei juridice 

Proiectul de decizie “Cu privire la cofinanţarea Proiectului ”Improving the quality and capability 
of joint emergency actions in the cross-border area” („Îmbunătăţirea calităţii şi capabilităţii 
acţiunilor comune de urgenţă în zona transfrontalieră”) 2 SOFT/4.2/146”, corespunde normelor 
legale. 

 



8.Impactul proiectului 

Impactul pe termen lung al proiectului va consta în organizarea eficientă a intervenţiilor 
operative, educarea actorilor vizaţi şi a cetăţenilor din raionul Ungheni în acţiuni de prevenire şi 
înlăturare a consecinţelor situaţiilor excepţionale – incendii, inundaţii, accidente etc., astfel 
reducându-se pierderile materiale şi umane. Actorii vizaţi in intervenţii în situaţii excepţionale 
fiind dotaţi cu echipamente, vor putea reduce timpul de intervenţie în localităţile raionului cu 
1min 30s., vor avea posibilitatea să acţioneze prompt, fără a fi necesar timp întru identificarea 
sau împrumutul de la alte unităţi a echipamentului necesar. Iar cetăţenii informaţi, educaţi şi 
implicaţi în activităţi de prevenirea dezastrelor şi situaţiilor excepţionale, vor aduce aportul lor în 
prevenirea situaţiilor de risc din regiune  

Strategia comună de intervenție pentru situații de urgență în zona transfrontalieră va oferi 
un plan şi direcţii de acţiune pentru reducerea riscurilor de apariţie a situaţiilor excepţionale, cât 
şi pentru reducerea impactului negativ al consecinţelor acestuia în zona transfrontalieră. 

 
 

Şef Centrul de Resurse      Violeta PETRE 

şi Atragere a Investiţiilor 

 
 
 

 


