
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILI TIL RAIOI\AL CIMI$LIA

DBCIZIE N, NryU
PROIECT

din $Q iufw.l, zozt

privind Acordul - cadru de finan(are a proiectului "Modernizarea Azilului de bltr6ni qi
invalizi din raionul Cimiqlia,,

in conformitate cu:

' art. 4 alin, (2) din Legea nr, 43512006 privind descentralizarea administrativ[;
- art.43 alin (t) lit. c), g), t), alin. (2), art 46, art.53 alin. (l) lit. p) din Legea nr.43612006
privind administrafia public6 local[;
- Decizia consiliului raional nr.03114 din 28.03.2013 cu privire la stabilirea relaliilor de
colaborare intre Judelul Vaslui, Romdnia $i raionul Cimislia, Republica Moldova;

Jinind cont de Infelegerea de Cooperare, semnati la data de 23.09.2015 intre Judepl
Vaslui, Romdnia qi raionul Cimiglia, Republica Moldova, Consiliul raional Cimiqlia

DECIDE:

1. Se aprobd Acordul - cadru de finanlare a proiectului "Modernizarea Azilului de bltrini qi

invalizi din raionul Cimislia" incheiat intre raionul Cimiqlia qi Judeful Vaslui (confbrm

anexei).

2, Se imputernicegte preqedintele raionului CimiElia sI semneze Acordul - cadru de finanfare a

proiectului "Modernizarea Azilului de batrini si invalizi din raionul CimiElia" gi

documentele aferente.

4. Direclia Finan{e Cimiqlia va asigura indeplinirea obligafiunilor financiare ale Consiliului

Raional Cimiqlia, reieqind din Acordul - cadru de finanfare a proiectului.

5. Controlul asupra executf,rii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Ol6rescu, pregedinte al

raionului Cimiglia

6. Prezenta decizie se publica in Registrul de stat al actelor locale, se expediaz[ Consiuliului

Jude{ean Vaslui qi se aduce la cunoqtintrd:

- Vicepregedintelui raionului, dna Tatiana Aram[,
- Direclia Finanle Cimiqlia;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimislia t\,\&,\\,rilirif cilttislirr,trrl.

Pregedintele qedinfei

Contrasemneazi:

Secretarul consiliului

Coordonat:

Vicepre;edinte al raionului

Avizat:

Secretanrl consi liului

$ef. Sectia Administrafie Publica

Specialist principal. Serviciul Juridic

Proiect elaborat:

Vicepregedinte al raionului

Gheorghe Netedu

Vadim Torgai

Gheorghe Netedu

Mariana Vasluian

Vionca Ciuntu

Tatiana Arami

q



NotI informativl

la proiectul de decizie nr. / din 202 I
privinrl Acordul cadru deftnanyare a proiectului:

"Modernizurea Azilului de bdtrini;i invalizi din raionut Cimi;lia"

Necesitatea inaintdrii respectivului proiect de decizie rentltd, din inlelegerea dintre
Consiliul raional Cimiqlia, reprezentat prin preqedintele raionului Mihail Ol[rescu qi

Consiliul Judefean Vaslui, reprezentat prin preqedintele Dumutru Buzatu de a finan{a
proiectul "Modernizarea Azilului de b[trtni gi invalizi din raionul Cimiglia". Anterior
in{elegerii, in adresa CJ Vaslui a fost trimisl o scrisoare prin care se solicita identificarea
posibilitalii de finanfare a proiectului investilional menfionat, De asemenea, la data de

desfipuratd o intrevedere intre echipa Consiliului Jude{ean Vaslui 9i echipa Consiliului
raional Cimiglia.

in cadrul qedinfei s-a convenit de a inainta o solicitare de finan{are oficiald, insogita

de Acordul cadru de finanlare cu anexe (vede{i atagat), care cuprind: figa de proiect, bugetul
proiectului, declara{ia de rdspundere personald a pregedintelui privind dubla finan{are,

precum qi modelul cererii de plat[ qi a documentelor care justificd solicitarea de finanfare

Ei care vor fi completate la anumite etape de implementare a proiectului.

Despre proiect:

Scopul proiectului: Extinderea capacit[1ii de g[zduire a azilului de b[tr[ni qi invalizi din
oraqul Cimiqlia qi asigurarea unui confort sporit pentru beneficiari.
Obiectivele pro iectu lui :
OS,1 Extinderea capacitalii de g[zduile a azilului de bitrini de la 30 la 60 de locuri;
OS.2 Asigurarea unui confort termic prin instalarea sistemului modern de ventilare qi

condilionare a aerului gi termoizolarea pere{ilor;

OS.3 Crearea condiliilor de odihn[ a beneficiarilor prin amenajarea terenului aferent.
Beneficiari ai proiectului:
Direc'1i:

- Circa 60 de b[fiini qi invalizi care sunt g[zdui.ti in azll;
- Circa 30 angajafi ai instituliei;

Indirecli:
- circa 60 familii ale persoanelor care suil glzduili in azil;

Valoarea totald a proiectului: 182 000 EUR, inclusiv: 109 000 EER. solicitali de la CJ

Vaslui gi 73 000 EUR. contribufia CR Cimiqlia. Perioada de implementare a proiectului:
iulie 2021 - octombrie 2022.

Pentru a beneficia de finan{are in cadrul proiectului "Modemizarea Azilului de

bitrtni qi invalizi din raionul Cimiqlia", este necesar de a aproba qi a prezenta Consiliului
Jude{ean Vaslui decizia de aprobare a acordului cadru de finanfare cu anexe, se propune

spre examinare.

Proiect de decizie inaintat de vicepreqedintele raionului, Tatiana Aram[



ACORD.CADRU DE FINANTARE

incheiat intre.

l. RAIONUL CIMI$LIA, prin Consiliul Raional Cimiqlia, adresa sediului: Bd. $tefan cel

Mare qi Sf0nt, nr. 12, raionul Cimiqlia, cod pogtal 4101, cod de inregistrare fiscal

1007601008915 in calitate de beneficiar pentru proiectul Modernizarea Azilului de bltrflni Ei

invalizi din raionul Cimiqlia, reprezentat legal de domnul MIIIAIL OLARESCU, avind

funcfia de preqedinte al raionului Cimiqlia, pe de o parte,

qi

2. JUDf,TUL VASLUI, prin Consiliul Jude{ean Vaslui, adresa sediului: Str. $tefan cel

Mare nr. 79, Vaslui, judelul Vaslui, cod poqtal 730168, cod deinregistrare fiscal[ 3394171.

in calitate de finanlator pentru proiectul Modernizarea Azilului de bltreni gi invalizi din

raionul Cimiqlia, reprezentat legal de domnul DUMITRU BUZATU, avdnd funclia de

preqedinte al Consiliului Jude{ean Vaslui;

inbaza inlelegerii de Cooperare semnati de p64i la data de23.09.2015 qi aprobatE prin

Hotdrdrea Consiliului Judelean Vaslui nr. 127 din data de 31.07.2015, p[4ile au convenit la

incheierea prezentului acord de finanfare, aprobat potrivit Deciziei Consiliului Raional

Cimiqlia....... nr. ...... din data de ....... qi a Hotiririi Consiliului Judelean Vaslui nr. ............. din

data de

ART. I Obiectul acordului de finan{are

lmplementarea proiectului "Modernizarea Azilului de bitrini qi invalizi din raionul

Cimiqlia".

ART. 2 Durata acordului de finan(are

Durata acordului de finanlare este de 16 luni, incepdnd cu data semnirii prezentului acord de

finanfare, respectiv pdnl la data de

ART. 3 Valoarea proiectului

Valoarea total[ a proiectului care face obiectul finan][rii este de 182 000 E[IR, din care 109 000

EUR finanlat de c6tre Judelul Vaslui, prin Consiliul Judelean Vaslui li 73 000 EUR finanlat de

cltre Consiliul Raional Cimiqlia.

ART. 4 Responsabilitl{ile plrfilor

(1 ) Responsabilit[1ile beneficiarului sunt urmltoarele:

a) se respecte in{elegerea de cooperare;

b) si respecte destinafia sumelor acordate inbaza acordului de finanfare,

c) sI utilizeze suma alocati de cltre finanlator exclusiv pentru implementarea proiectului

care face obiectul prezentului acord de finantare;

d) s[ permiti accesul reprezentanlilor finanlatorului la obiectivele Ei activitElile convenite

prin acord;

e) i[ prezinte finan(atorului un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului si de

reahzare a activitefilor cuprinse in acordul de finanlare;

0 si intreprindd toate activitdlile necesare realizdrii obiectivelor stabilite de comun acord,



g) s[ restituie finanlatorului sumele alocate de acesta in vederea implement6rii proiectului,

care face obiectul prezentului acord de finan1are, r1mase necheltuite (sau neutilizate) la

data finalizlrii proiectului, in termen de maximum 6 luni de la aceast[ dat[;

h) si restituie finanlatorului toate sumele alocate de acesta in vederea implementirii

proiectului, care face obiectul prezentului acord de frnanlare, care au fost cheltuite cu altl

destinapie decit cea convenit6 de comun acord in vederea implement[rii proiectului.

(2) Responsabi litl{il e fi nan}atorului sunt urmltoarel e :

a) si respecte infelegerea de cooperare;

b) s6 igi prevadi in buget sumele necesare finan1lrii proiectelor/activitAtilor prevlzute in

acordul de finanlare;

c) sE intreprindd toate activitatile necesare realiz6rii obiectivelor stabilite de comun acord.

ART. 5 Prevederi privind cererile de platI, pll(ile qi termenii de platl

(1) Pentru plata cheltuielilor aferente proiectului, Consiliul Raional Cimiglia intocmeEte cereri

de plat6 intermediare si/sau finale, potrivit modelului previzut in anexa nr. l.

(2) Cererile de plat[ vor fi insolite de documente justificative qi de un tabel centralizator,

conform modelului previzut in anexa nr,2,
(3) tn baza cererilor de plat[ intermediare qi/sau finale qi a prevederilor din acordurile de

finanlare, @ C.onsi I iu lui Rai onal C imi $ lia pl oli dei u efectu&te

(4) Lista documentelor justificative pe baza cdrora se vor efectua plfiile constituie anexa nr. 3

la prezentul acord.

(5) Plalile vor fi efectuate in conturile indicate de partea moldoveani, la cursul de schimb al

BNR de la data plAfii.

ART. 6 Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor

(1) in termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acfiunilor din proiect, Consiliul Raional

CimiSlia transmite Consiliului Judelean Vaslui un raport de justificare a cheltuielilor

aferente proiectului qi de realizare a activitAllor cuprinse in acordul de finanpare, inso(it de

un raport de audit independent.

(2) tn cazul in care proiectul se deruleaz6 pe durata mai multor ani, p0n[ la 30 noiembrie a

fiec6rui an, Consiliul Raional Cimiglia transmite Judeplui Vaslui un raport intermediar de

progres privind cheltuielile qi acfiunile reahzate in anul financiar respectiv.

(3) Raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului qi de realizare a activitdtilor

cuprinse in acordul de finanfare qi rapoartele intermediare de progres privind cheltuielile gi

acfiunile realizate in anul financiar respectiv (pentru proiectele multianuale) trebuie sl

cuprindi cel pulin descrierea activitdtilor desfbgurate pentru implementarea proiectului qi

detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului, conform modelului din anexa 4.

(4) Rapoartele previzutela alin (1) $i (2), inso;ite de un raport al ordonatorului principal de

credite, se prezintd autoritdtii deliberative - Consiliului Judelean Vaslui, in termen de

maximum 30 zile de la primire.

ART. 7 Solu{ionarea diferendelor

(1) Legea aplicabil[ prezentului acord de finanlare este legea romtn[.

(2) Orice diferend apdrut in legdturi cu interpretarea Ei aplicarea prezentului acord de finan[are

se va soluliona, amiabil, de c6tre p6(i, pe calea negocierilor directe gi a consult[rilor

diplomatice.

ART. 8 Prevederi finale

(1) Dac[ pe durata implement[rii proiectului care face obiectul acestui acord de finanfare se

constata, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenfi qi solicitat de

finanlatorul din Rominia, c[ autoritatea competenti din Republica Moldova a cheltuit sume



cu alte destinafie decit cea convenitE de comun acord in vederea implementlrii proiectului.
finanlatorul va recupera aceste sume, putind cere diminuarea finan16rii pinl la concurenla

sumei neeligibile.

(2) Consiliul raional Cimislia r[spunde de modul de utilizare, in conformitate cu dispoziflile

legale gi prezentul acord de finanfare, a sumelor alocate de Judelul Vaslui, potrivit art. 3,

precum qi fa1[ de te(i, inclusiv in cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice natur[,
produse ca urmare a implemet[rii acordului de finanfare.

(3) Figa proiectului menlionat in art. 1 constituie anexa nr. 5 la prezentul acord, Bugetul

proiectului menlionatin art. 1 constituie anexa nr. 5.1 la prezentul acord

(4) Declaralia pe propria r[spundere a beneficiarului cu privire la dubla finanlare constituie

anexa nr. 6 la prezentul acord.

(5) Prezentul acord de finanfare se poate modifica/completa prin act adiflonal, prin acordul
pa4ilor.

incheiat astizi...... la ................ in doul exemplare.

Mihail OLARESCU, preqedintele raionului Cimiqlia

Numele/prenumele/funclia reprezentantului legal

al unit[1ii administrativ-teritoriale din Romania



Cerere de plati

Judeful Vaslui

Nr. de inregistrare.,,

Data..

CERERE DE PLATA

l. Cerere de plat[ nr.

2. Tipul cererii de plat[ Intermediar[

Final6

SLMA (ELIR)

3. Denumirea

proiectului
Modernizarea Azilului de b6trini qi invalizi
Cimiqlia

din raionul

4. Descrierea

activit[1ilor ce

urmeazi a se finan1a

din sumele solicitate

5. Perioada de

implementare a

proiectului

De la: PAn61a.

6. Adresa autoritl1ii

administraliei
publice locale din

Rom0nia

7. Codul fiscal

8. Persoana de

contact(numele qi

funclia, telefon, fax

si e-mail)

9. Numele bincii

10. Adresa bdncii

1l Codul IBAN

Mihail OLARESCU, preqedintele raionului Cimiqlia

(semnltura qi gtampila)

Consiliul Raional Cimiqlia

Nr, de inregistrare

Data......



Consiliul Raional Cimislia

Nr. de inregistrare

Data

TABf,L CENTRALIZATOR

Denumirea proiectului: Modernizarea Azilului de bStrdni gi invalizi din raionul CimiElia

Cheltuieli efectuate in perioada............

Curs de schimb (EUR/MDL)

Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL=

Mihail OLARESCU, preqedintele raionului Cimiqlia

(semnfltura Ei qtampila)

Responsabil de operafiunile fi nanciare

Iip cheltuiala, pe

:apitole, conform
rugetului anexat

lrsei de proiect,

rr. si data

lontract

Nr. gi data

factura

Suma

inscrisd pe

factura
(moneda

local6)

Nr. qi

data

documen

tului de

plat[

Suma

totala
pl6titi

(moneda

locala)

Din care

suma

solicitat[
de la CJV

suma

platita de

Consiliul

raional

Cimislia

I ?
1
J 4 5=g+7 6 7

lx: lucrdri
:onform

:ontractului

xr..'data

Vlobilier cf.

:ontract nr..'dala

len,icii tipdrire,

:f. contract nr...

ien,icii
rganizare
restival, cf.

:otttracl nr..

TOTAL (moneda locali)

(numele, prenumele, semndtura qi Stampila)



I ri;'r,,rt 'i I i ',:'rlrtiilf tir'i l,rlltiltll

Documentele necesare decontirii cheltuielilor efectuate in cadrul acordului de finan{are:

Pentru bunuri, senticii si lucrdri:

in cazul in care proiectul include o lucrare de investilie, se va ataqa documentul legal

(decizie, hotdr0re, dispozilie, etc), prin care autoritatea competent6 din Republica

Moldova a aprobat investilia respectiva;

contracte (daca exi std);

factura fiscali qi dovada pl[1ii (ordin de plat6, chitan16, etc) pentru

bunuril e/serviciile/l ucriri I e achi zi 1i onate, bon fi scal qtampil at;

extrase de cont,

situalii de lucrdri, in cazul in care se solicitd decontarea unor lucr[ri;
copii dup[ nota de recep]ie pentru bunuri/proces verbal de receplie pentru servicii qi/sau

lucrlri;
toate facturile qi documentele de platl vor avea menfiunea ,,Remis spre rambursare

Consiliului Judelean Vaslui, pentru proiectul "Modernizarea Azilului de bltrAni $i

invalizi din raionul Cimiqlia";
toate documentele se vor depune in copii pe care va fi aplicat6 menfiunea ,,conform cu

originalul", semndtura reprezentantului legal Ei gtampila autoritAtii administraliei publice

Iocale din Republica Moldova.

a



Raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului qi de realizare a activitl{ilor
cuprinse in acordul de finanfare

l. Denumireaproiectului Modernizarea Azilului de bitrdni qi invalizi

din raionul CimiElia

2. Rezumatul proiectului Scopul proiectului: Extinderea capacitIlii

de g[zduire a azilului de bitrSni qi invalizi

din raionul Cimiqlia pi asigurarea unui

confort sporit pentru beneficiari.

Obiectivele proiectului:

OS.1 Extinderea capacit[1ii de gizduire a

azilului de batrini de la 30 1a 60 de locuri;

OS.2 Asigurarea unui confort termic prin

instalarea sistemului modern de ventilare $i

condilionare a aerului qi termoizolarea

perelilor;

OS.3 Crearea condiflilor de odihnd a

benefi ciarilor prin amenajarea terenului

aferent.

Benefi ciari direcli ai proiectului :

- Circa 60 de b6trini si invalizi care

sunt g[zduili [n azil;

- Circa 30 angajali ai instituliei;

Beneficiari indirecli. circa 60 familii

ale persoanelor din azil;

3. Descrierea activitAtilor realizate Se vor descrie actit'italile realizale in

perioada de raportare, perioada de

rectli zare, insliluti il e i mpl icate

4. Rezultatele oblinute Se vor emtmerq rezultatele obtirurte,

arunlificate (ex: reabilitarea unei ,suprafete

de... mp cladire, achizitionqreq uruti nr. de

...mese si.. ..scaufie, organizctrea unui

.fe,stival c tr .. . part i c i pcni i, oc hi z i I i onare a a

... coshme populare)

Iip cheltuiala, pe

;apitole, conform

rugetului anexat

hsei de proiect,

nr. si data

contract

Nr. si data

f'actura

Suma

inscrisa pe

factura

(moneda

locala)

Nr si

data

docum.

de plata

Suma

totala

platita

(moneda

locala)

Din care

suma

solicitata

de la CJV

suma

platita de

APL
R.Moldov

a

1 2 J 4 5:6+7 6 7

Cheltuieli efectuate in perioada.......



r:,x: lucrari cf.

:onlrqcl nr,.,data

l,lobilier cf.

:ontract nr..,/data

\enicii tiparire,
':f conffacl nr...

Jervicii
'trgatizare
teslival, cf.

tontract nr

TOTAL (moneda locala)

Curs de schimb (EUR/N{DL)

suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL=.....'....

Mihail OLARESCU' preEedintele raionului Cimiqlia

(semnitura qi qtamPila)

Responsabil de operaliunile fi nanciare

(numele in clar, semnEtura qi qtampila)



'i .,rri ir: ii;t ll li.i rtrr'l:ttrrt:i

Fiqa de proiect

1. Denumirea autoritAtii solicitante Consiliul Raional Cimislia

2. Denumirea proiectului Modernizarea Azilului de b[trdni si invalizi

din raionul Cimiglia

3. Valoarea totali a proiectului care

face obiectul fi nanl[rii
Valoarea total6 a proiectului: 182 000 EUR,

inclusiv:

- Instalarea sistemului de ventilare $i

condilionare a aerului in cl6dirie:

95 300 EUR;

- Termoizolareafaladei cl6dirii

azilului: 71 000 EUR;

- Amenajarea terenului aferent

clidirii: l5 700 EUR.

4. Suma solicitata de la Judetul Vaslui 109 000 EUR

5. Contribulia proprie a solicitantului 73 000 EUR

6. Rezumatul proiectului Scopul proiectului: Extinderea capacitIlii

de g[zduire a azilului de bitrini qi invalizi

din raionul Cimiglia qi asigurarea unui

confort sporit pentru beneflciari.

Obiectivele proiectului:

OS.l" Extinderea capacitdlii de gizduire a

azilului de b[trini de la 30 la 60 de locuri;

OS.2 Asigurarea unui confort termic prin

instalarea sistemului modern de ventilare gi

condilionare a aerului qi termoizolarea

perefilor;

OS.3 Crearea condiflilor de odihni a

benefi ciarilor prin amenajarea terenului

aferent.

Beneficiari direcli ai proiectului :

- Circa 60 de betrini qi invalizi care

sunt gdzdui! 6n azil;

- Circa 30 angajali ai instituliei;

Beneficiari indirecli: circa 60 familii

ale persoanelor din azil;

Descrierea activithtilor ce urmeazd a

se finan1a in cadrul proiectului

Se propune efectuarea lucrdrilor de

construcfie qi montaj:

- Instalarea unui sistem modern de

ventilare qi condilionare a aerului in

clddirea azilului;

- Termoi zolarea faladei cl6dirii;

- Amenajarea terenului aferent



cl[dirii;

Perioada de implementare a proiectului:

iulie 2021- octombrie 2022.

Institulii implicate in finanlare: Consiliul

Raional Cimiqlia qi Consiliul Judelean

Vaslui

8. Principalele rezultate preconizate L Cre$terea capacitalii de g[zduire a

b6trinilor qi invalizilor in azil cu 30 de

locuri;

2. Asigurarea condiflilor mai bune de

$edere pentru 60 de beneficiari qi circa

30 angajali.

9. Perioada de implementare a

proiectului

ivhe 2021- octombrre 2022

10.Adresa autorit[1ii administraliei

publice locale din RePublica

Moldova

Consiliul Raional Cimiglia, bd. $tefan cel

Mare qi SfBnt, nr,12

I 1. Persoana de contact (numele Ei

funcfia, telefon, fax gi e-mail)

Tocaru Vasile, qef Direclie dezvoltare

teritoriale.

Date de contact:

tel: +373 674 888 05

fax 0241 21172

e-mail vasile-tocaru@mail.ru

Mihail OLARESCU, preqedintele raionului Cimiqlia

(semnitura qi Etampila)



\tlr'llt ,ir. 4,t I.r .\q'rla'{{gti r,ir' {,;c ritilit"$.'

BUGETUL PROTECTULUI

Denumirea proiectului: Modernizarea Azilvlui de batrini Ei invalizi din raionul Cimiqlia

Nume beneficiar: Consiliul Raional Cimiqlia

Finan{atori: Consiliul Judelul Vaslui - Rominia qi Consiliul Raional Cimiqlia - Republica

Moldova.

Buget calculat la cursul valutar al BNM din data de 14,06.2021 (3913 000 Lei /182 000 EUR)

Nr.
dlo

Denumire
luc rare/serviciu/ach izi(ie

Un. de

mIsurI
Nr. de

unitl{i
Pref

unitar
(MDL)

Pre{ total
(Euro)

Finan{ator

I Resurse un ane CJ Vaslui -

1 09 000

EUR (60%

din suma

total6 a

proiectului)

CR

CimiElia -
73 000

EUR
(40o/o din
suma totall
a

proiectului)

1.1 Coordonator de proiect pe lund I 0,0 0,0

12 Asistent de proiect pe lunl 1 0.0 0,0

13 Contabil Pe luni I 0"0 0.0

Subtotol x x 0.0 0.0

2 In/iustructurd

2.1 Proiect tehnic pe

contract

(elaborat

anterior)

I 0,0 0,0

2? Executi e infrastructur[ pe

contract

I 3913 000 I 82 000

z.) Responsabil tehnic pe

contract

I 0,0 0,0

Subtotal x x 3913 000 182 000

otal buget" 182 000 (Una suti optzeci si doui mii EUR)



Declara{ie pe proprie rlspundere cu privire la dubla finan{are

Subsemnatul, Mihail OLARESCU, cNP ..., pregedinte al raionului
CimiElia, domiciliat in ... str. .. .. nr....... ap. ...... tel. fix

.. tel. mobil e-mail ......., reprezentant
legal al Consiliului Raional CimiElia in calitate de beneficiar al proiectului, declar pe proprie
rispundere c[ activitilile qi lucrdrile din cadrul proiectului cu titlul. "Modernizarea Azilului de
bltrlni qi invalizi din raionul CimiElia" finanlate de Consiliul Judelean Vaslui, nu au fost
finanfate gi din alte surse.

Am luat la cunoEtintd c[ declaralia in fals a subsemnatului atrage

consecinle: restituirea sumelor acordate de Consiliul Judelean Vaslui
penalitAli la nivelul dobdnzii de referin![ a B[ncii Nalionale a Rominiei.

Cunoscind pedeapsa prevdzut[ la art. 326 din Codul Penal pentru
declaralii, am verificat datele din prezenta declaralie, care este complet6 r

dupi sine urm[toarele

la care se vor ad6uga

infracliunea de fals in
qi corect[.

Data: Semnf,tura:

N.B. Dubla finan{are - aceasta sintagm[ se referl la finanfarea unei activitdfi de dou[ ori, din
doud surse diferite. Dach un solicitant incearcd sa oblin[ finanlare pentru activitAti susfinute deja

de o altd surs[. existi riscul dublei finanl[ri Elementele dublei finantiri ale unei operaliuni nu

sunt eligibile qi deci nu vor fi rarnbursate.


