
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
 

D E C I Z I E  
            Proiect 

 

din  23 martie 2018        nr.  02 /05 

 

 

„Cu privire la angajarea unui împrumut şi 

acordarea împuternicirilor Preşedintelui  

raionului pentru semnarea documentelor  

referitoare la angajarea împrumutului,  

precum şi a altor documente necesare  

pentru implimentarea Proiectului de  

construcție a locuințelor pentru 

păturile socialmente vulnerabile II” 

 

 

 În conformitate cu art.43 din Legea privind administraţia publică locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006, art.14 din Legea privind finanţele publice locale 

nr.397-XV din 16.10.2003, Legea nr.182 din 11.07.2012 privind ratificarea 

Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru 

păturile socialmente vulnerabile II, Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 18.10.2007 

cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 

cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, 

Deciziile Consiliului raional Cimișlia 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,  nr.08/21 din 22.12.2017 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”,  Consiliul raional Cimișlia 

 

DECIDE: 

 

1. Se permite angajarea împrumutului în sumă de – 668909,5 Euro  (șase sute 

șaizeci și opt mii nouă sute nouă Euro și cincizeci cenți), cu rata dobînzii anuale 

pînă la 1%, pentru o perioadă de 20 ani (inclusiv perioada de graţie de 5 ani), 

pentru implimentarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile 

socialmente vulnerabile II.  



2. Se acordă Preşedintelui raionului, dlui Iovu BIVOL, împuternicirile necesare 

pentru semnarea în numele Consiliului Raional a cererii şi contractului de 

recreditare a împrumutului între Ministerul Finanţelor şi Consiliul raional 

Cimişlia, precum şi a altor documente legate de implimentarea Proiectului. 

3. Rambursarea dobînzii şi sumei de bază vor fi efectuate din contul veniturilor 

bugetului raional în lei moldoveneşti la cursul monedei Euro faţă de valuta 

naţională, stabilit de Banca Naţională la data efectuării tranzacţiilor. 

4. A se ţine cont de faptul, că suma - 668909,5 Euro  este o sumă preventivă, suma 

definitivă fiind determinată după stabilirea antreprenorului în baza de concurs 

organizat de Unitatea consolidată pentru implimentarea proiectului de 

construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului. 

6. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a 

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul consiliului  Vasile Spînu 
 

Coordonat:                                                                                             Iovu  Bivol, preşedintele  raionului 

 

Avizat:                                                                             Vasile Spînu, secretarul Consiliului 

 

 Anatol Casapu, șef secție administrație publică 

 

Proiect elaborat de: Olga Gorban,  Șef  Direcţie finanţe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

/la proiectul de decizie/ 

 

Nr.02/05 din 23 martie 2018 

„Cu privire la angajarea unui împrumut şi acordarea împuternicirilor 

Preşedintelui  raionului pentru semnarea documentelor 

referitoare la angajarea împrumutului,  precum şi a altor documente necesare 

pentru implimentarea Proiectului de  construcție a locuințelor pentru păturile 

socialmente vulnerabile II” 
 

Stimați domni,  

 

Potrivit deciziei Consiliului raional Cimișlia nr. 02/27 din 12 mai 2017  „Cu privire la 

participarea Consiliului raional Cimișlia în cadrul Proiectului de construcție a locuințelor 

pentru păturile socialmente vulnerabile II”, a fost acceptă participarea Consiliului raional 

Cimişlia în Proiectul de construcție a locuințelor pentru păturile  socialmente vulnerabile II, cu 

suportul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei.și desemnat coordonator al proiectului de 

construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, dl. Vasile Tocaru, șef Direcția 

Dezvoltare Teritorială, subdiviziune a Consililui raional Cimişlia. 

 

În acest sens, Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcţie a Locuinţelor pentru 

Păturile socialmente vulnerabile (UIP) Faza II a acceptat participarea Consiliului raional 

Cimișlia  în proiectul  de construcție a Locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, cu 

suportul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei. 

  

Pentru desfășurarea încontinuare  a procedurii de implimentare a proiectului este necesar 

angajarea împrumutului în sumă de – 668909,5 Euro  (șase sute șaizeci și opt mii nouă sute nouă 

Euro și cincizeci cenți), cu rata dobînzii anuale pînă la 1%, pentru o perioadă de 20 ani (inclusiv 

perioada de graţie de 5 ani), pentru implimentarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru 

păturile socialmente vulnerabile II, cu titlu de contribuție financiară a Consiliului raional în 

atingerea cu succes a obiectivului propus. 

Consemnăm că, rambursarea dobînzii şi sumei de bază vor fi efectuate din contul veniturilor 

bugetului raional în lei moldoveneşti la cursul monedei Euro faţă de valuta naţională, stabilit de 

Banca Naţională la data efectuării tranzacţiilor, iar suma de - 668909,5 Euro  este o sumă 

preventivă, suma definitivă fiind determinată după stabilirea antreprenorului în baza de concurs 

organizat de Unitatea consolidată pentru implimentarea proiectului de construcție a locuințelor 

pentru păturile socialmente vulnerabile. 

Din considerentele expuse supra se propune spre aprobare prezentul proiect de decizie, avînd 

scopul său nobil, protejarea păturilor socialmente vulnerabile prin asigurarea acestora cu locuințe 

sociale. 

 

Cu respect, 

 

Casap Anatolie, 

Secția administrație publică 
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