
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

 
D E C I Z I E 

                                                                                              Proiect 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

din 22 martie 2019                                                                                       nr.01/05 
                                                                                                                                            

Cu privire la contractarea împrumutului 

 suplimentar destinat construcției  locuințelor 

 pentru păturile socialmente vulnerabile II. 

 

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. c) şi g), art. 5 din Legea R. Moldova nr. 435-XVI din 

28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art.43 alin. (1) lit. g) din Legea R. 

Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Acordului-

cadru de împrumut întru realizarea Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile 

socialmente vulnerabile II, semnat între Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei la 16 iunie 2012, Acordului de cooperare dintre Unitatea de 

Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente 

vulnerabile și Consiliul raional Cimișlia din 29 ianuarie 2018, Contractului de 

Recreditare a împrumutului destinat pentru construcția locuințelor sociale nr.5/4 din 04 

septembrie 2018 încheiat între Ministerul Finanțelor și Consiliul raional Cimișlia, art.62 -

64  din Legea nr.100 din 22. 12. 2017 privind actele normative și ținînd cont de avizul 

comisiilor consultative de specializate , Consiliul raional Cimișlia, D E C I D E :  

 

1.  Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Iovu Bivol, să semneze contractul 

suplimentar de împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei cu 

Ministerul Finanţelor la suma de 50.000 Euro. 

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului, dl 

Iovu Bivol. 

3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare pe pagina web a Consiliului 

raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

Preşedintele şedinţei                                                                

Secretarul Consiliului                                                     Spînu Vasile 

Coordonat: 

Președinte al raionului                                                     Iovu Bivol 

Avizat:  

Secretarul Consiliului         Vasile Spînu 

Șef Direcția finanțe                                                           Olga Gorban 

Jurist CR          Casap Anatolie    

Elaborat: 

Șef Direcția dezvoltare teritorială                           Vasile Tocaru        

                                                       

 

http://www.raioncimislia.md/


Notă  informativă 

 

La decizia Consiliului raional Cimișlia nr. _____ din ____________2019 

 

        În baza proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 

 1756 ( 2011 ) de Construcţie a Locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile 

II, deciziei Consiliului raional Cimișlia nr. 08/21 din 22 decembrie 2018  „Cu privire 

la modificarea și completarea deciziei nr.02/27 din 12. 05.2017,,Cu privire la 

participarea Consiliului raional Cimișlia în cadrul Proiectului de construcție a 

locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II”, Acordului de cooperare dintre 

Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile 

socialmente vulnerabile și Consiliul raional Cimișlia din 29 ianuarie 2018, 

Contractului de Recreditare a împrumutului destinat pentru construcția locuințelor 

sociale nr.5/4 din 04 septembrie 2018 încheiat în tre Ministerul Finanțelor și 

Consiliul raional Cimișlia, Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcţie a 

Locuinţelor pentru Păturile socialmente vulnerabile, în baza solicitării Consiliului 

raional Cimișlia, privitor la majorarea contribuției financiare a Băncii de Dezvoltare a 

Consiliului Europei (BCE) a verificat și executat unele calcule din considerentele 

fluctuației ratei Euro.  

       În baza ratei Euro la data de 04.03.2019 cu cursul de 19,5246 lei se modifică 

contribuția financiară a (BCE) cu majorarea la 50.000 Euro, constituind suma finală 

de 718909,3 Euro ce constitue 52,52%  din costul total al obiectului în majorare față 

de 50,48% inițial. Cota de participare a Consiliului raional va constitui 47,48% în 

micșorare față de cota inițială de 49,52%. 

 

 

 

 

         Șeful direcției dezvoltare teritorială                                            Vasile Tocaru 

 
 


