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Stimate domnule Preqedinte.

Serviciul Proiecte Investilionale din cadrul Aparatului Preqedintelui Raionului Soroca,

rоаgа sa fie inclus ре оrdiпеа de zi а Consiliului Raional proiectul deciziei:

Cu privire la proiectul ,,Ара - necesitate primordiali pentru о viala calitativi in Regiunea
de Dezvoltare Nord", cod proiect N331019C,

Cu respect.

Tatiana Robu.
ciu Proiecte lnvestilionale

Dlui Rusnac Veaceslav,
Preqedinte al raionului Sоrоса

"0tiSlLпjL 
ti,\,,-",

t

з 11,

*lXlt1

iOK()L,



proiect de decizie

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILшL RДIОNАL SOROCA

DECIZIE

Cu ргiчirе la proiectul
,.Ара - necesitate primordiali pentru о
vialё calitativ1 in Regiunea de Dezvoltare Nord",
cod proiect NЗ3l019С.

Consiliul Raional Sоrоса intrunit in qedinli ordinari ре data de l7 decembrie 2020;
Ачiпd iп чеdеrе:
Nota in оrпlаtivh la proiectul de decizie prezentat de Serviciul Рrоiесtе Investi !ionale
пr а

Raportul de expertizd juridicй al Serviciului Asistenli Juridicd пr._ din
Avizul Comisiei pentru buget, finanle qi administrarea patrimoniului;

- Avizul Comisiei pentru dezvoltarea social5, cultrrrald, educalie, sport ýi tineret.

in temeiul:
- Notificarii, пr.550 din l5.10.2020, parvenite din раrtеа Agenliei de DezvoltaTe Nord;
- Аrt. 43 alin.2 al Legii nT.436/2006 privind administraJia publici lосаlё, сч modificaTile ýi

completirile ulterioare.

l. Se арrоЬd proiectul ,,Ара - necesitate primoTdial5 pentru о via16 calitativi in Regiunea de

DezvoltaTe Nord" cod proiect NЗ31019С, cu valoarea totalй de ЗЗ З44,4'7 mii LEI, cu
fiпап!аrеа пеrаmЬцrsаЬilё de 90% асоrdаtё din Fondul Nalional pentru DezvoltaTe

Regionalй;
2. Se aprob5 gаrапtаrеа cofinanlirii in sumi de 3 334,45 LEI, сееа се constituie l0 % din

чаlоаrеа totali а proiectului de 33 З44,47 mii LEI qi respectiv 94 % din total соfiпап!аrе la
nivel de proiect, 3 134,45 mii LEl, рrесum Ei оriсе cheltuial5 neeligibilб sau orice alte

costuri песеsаrе pentru implementarea proiectului;
3. Рrеzепtа decizie se aduce la cunoýtinla publici рriп рuЬliсагеа in Registrul de Stat al

Actelor locale ýi totodata se comunici рriп transmiterea copiilor:
- Pregedintelui Raionului Sоrоса;
- Direc{iei Fiпап!е Soroca;
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DECIDE:



ЕlаЬоrаt:

Сооrdопаt:

Avizat:

4.obu Tatiana, ýef Serviciu Proiecte Investitionale;

Rusnac Veaseslav, Рrе;еdiпtе al rаiопului Sоrоса;

Bordianu Alla, Vicepreqedinte al raionului Soroca;

Piunescu Svetlana,Vicepreqedinte al raionului Sоrоса;

Andonii Boris, Vicepreqedinte al raionului Sоrоса;

zabrian stela. secretar al consiIiului raionaI sоrоса.
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consiliul Raional soroca
Aparatul Pregedintelui Itaionului Soroca

sеrчiсiul proiecte Investitionale

пr ,l
din З0.1 1 .2020

1. Аutоrul
Proiectul de Decizie " Cu рriчirе la proiectul ,,Ара - necesitate primordiali репtru о

vialй calitativi in Regiunea de Dezvoltare Nord", cod proiect N3Зl019С а fost elaborat de
cбtre Serviciul Proiecte Investilionale.

2.Condi{iile се ач impus еIаЬоrаrеа proiectului de act поrmаtiч 9i finaliti{ile urmiгitе
Prin notificarea, пr.550 din 15.10.2020, Agenlia de Dezvoltare Regionali Nord,

conducindu-se de prevederile pct.l ýi рсt.З din Regulamentul de desйqurare а apelului
competitiv de selectare а proiectelor pentru finanlare din FNDR, а informat Consiliul raional
Soroca despre faptul с1 Nota Conceptuali depusё репtrч proiectul ,,Apa-necesitate
рrimоrdiаli pentru о viala calitativi in Regiunea de Dezvoltare Nord" cod proiect N331019C а
intrunit criteriile de evaluare, depngind scorul minim de 30 puncte necesare pentru а trece in
etapa urmаtоаrе, acumulAnd 43,2 puncte din 50 posibile.

iп baza Deciziei CRD Nord din 13.10.2020, Consiliul Raional Soroca а fost invitat sa
participe la а doua etapi de sеlесliе-dерuпеге а Cererii de Fiпап!аrе рАпй la termenul limitё -
1,7 .02.2021.

La moment suntem la etapa de еlаЬоrаrе а Сеrеrii de Fiпап!аrе. Апехеlоr qi documentelor
tеhлiсе.

iп Anexa пr.l la Manualul Operalional а1 FNDR Regulamentul de dеsйgчrаrе а apelului
competitiv de selectare а рrоiесtеlоr репtru fiпап!аrе din Fondul Nalional pentru Dezvoltaгe
Regionali рс.2.2 Eligibilitatea costurilor este stipulat uгmЁtоаrеlе:
"Coпtribulia соfiпапУdrii diп partea Дрliсапtulчi proiectului poate fi diп sursele proprii,
sau/Ei ale parleпerilor sdi, fie diп alte stп,se decal FNDR ;i trebuie sd fe аsutпаtй рriп
dосumепtе сопfirпаlivе la dерuпеrеа cererii de fiпапуаrе " .

in cadrul acestui Apel de proiecte, fiпап!аrеа mахimё пеrаmЬursаЬili се poate fi acordati
din FNDR репtru un рrоiесt este de 90% din чаlоаrеа totala а cheltuielilor eligibile.
Beneficiarul аrе obligalia asiguririi unei contribulii de minim 10% din чаlоаrеа cheltuielilor
eligibile.

Раrtепеrii proiectului, Ртimiriа соm. Vasilclu, Volovila, VirdпсДч gi Рrimlriа satului
Racov6!, potenlialii beneficiari direc{i ai acestui proiect, чоr contribui fiесаге cu cAte 50 000

Nоtй informativi Ia proiectul de decizie
,,Ара - necesitate primordiali репtru о

via{i calitativй in Regiunea de Dezvoltare Nord",
cod proiect NЗ310l9С



LEI. Astfel contribulia totali а раrtепеrilоr proiectului va constitui 200 000 lei.
Bugetul total а[ proiectului constituie, ЗЗ З44,47 mii LEI din carc 90oh constituie fiпапlаrеа
nerambursabilй acordata de FNDR si l0% cofinantare Aplicant/Parteneri, astfel: finanlarea
nerambursabili, 30 0l 0.02 mii LEI si соfiпапtаrе. з 3з4,45 mii LEI.
СоJiпап|аrе:
Aplicant, Consiliul Raioal Sогоса: З 134,45 mii LEI ( 94%)
Раrtепеrul 1, Primйria comunei Vasilciu: 50 000,0 LEI (1,5%)
Рагtепеrul 2, Рrimаriа comunei Volovila: 50 000,0 LEl (1,5%)
Раrtепеrul 3, Рrimйriа satului Racovi{; 50 000,0 LEI (1,5 %)
Раrtепеrul 4, Рrimйгiа comunei Vйriпсйu: 50 000,0 LEl (1,5 %)

Fiпап|аrеа пеrаmЬursаЬild FNDR:30 010,02 mii LEI
Aplicant, Consiliul Raioal Soroca:3 l34,45 mii LEI
Partenerul l , Рrimйriа comunei Vasilcdu: 50 000,0 LEI
Раrtепеrul 2, Рrim5riа соmuпеi Volovila: 50 000,0 LEI
Раrtепеrul 3, РгimЁriа satului Racovdt: 50 000,0 LEI
Partenerul 4, Рrimйriа comunei VДrбпсiu: 50 000,0 LEI.

Рriп арrоЬаrеа garantйrii cofinan[irii pentru proiectul ,,Ара necesitate primordialб
pentni о viali calitativd in Regirrnea de Dezvoltare Nord" чоm respecta condiliile stipulate in
Дпеха пr.l la Мапuаlul Ореrаliопаl al FNDR Rеgulаmепtul de des|й;urare а apelului
competitiv de selectare а proiectelor репtrч .|iпап|аrе diп Fопdul Nа!iопа] репtru Dezvoltare
Regioпalil рс.2-2 Eligibililalea costurilor qi vom putea transmite in tегmепii stabiliti
documentele solicitate de с5trе ADR Nord.

3. Descrierea gradului de compatibilitate репtru proiectele саrе au са scop аrmопizаrеа
legisla{iei nalionale cu legisla{ia Uniunii Ечrорепе.

Politica de dezvoltare regionald rерrеziпti una diпtrе prioritalile de dezvoltare а[е

Guvemului Republicii Moldova. Aceasta а fost fогmulаtd in conformitate cu normele ;i
practicile Uniunii Еurорепе, рrесum qi cu tendinlele de dezvoltare 9i practicile naIionale.

Cadrul de rеglеmепtаrе а implementirii politicii de dеzчоltаrе regionalё este stabilit рriп
Legea privind dezvoltarea rеgiопа[ё in Republica Moldova, пr. 4З8-ХVI din 28.12.2006
(Monitorul Oficial nr.21-24i68 din l6.02.2007). Legea defineqte noliunile de Ьаzй din
domeniul dezvolt5rii regionale, stabileqte obiectivele, principiile qi cadrul institulional qi

delimiteazi spaliul gеоgrаfiс al larii iп Ease regiuni de dezvoltare: Nord, Centru, Sud, UTA
Glgёuzia, municipiul Chiqiniu qi Transnistria, F-ondul Nalional pentru Dezvoltare Regionalй
(in continuare, FNDR) este constitut in conformitate cu prevederile Legii Nr. 438 din
28.12.2006 privind dezvoltarea regionali in Republica Moldova.

FNDR rерrеziпtd instrumentul principal de fiпапlаrе а рrоgrаmеlоr gi proiectelor orientate

spre atingerea obiectivelor politicii de dezvoltare regional5.

Programele Ei рrоiесtеlе selectate sunt aprobate de сitrе Consiliul Nalional de Сооrdопаrе а

Dezvoltarii Regionale (CNCDR). ultеriоr fiind incluse in Documentul Unic de Рrоgrаm

(DUP) арrоЬаt de сёtrе Guчеrп.
Fondul cste gestionat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltйrii Regionale 9i Mediului

(MADRM), саrе сооrdопеаzi аlосаrеа mijloacelor acestuia, cu арrоЬаrеа рrеаlаЬilб а

CNCDR, in modul stabilit de Regulamentul de fоrmаrе qi utilizare а mijloace[or Fondului1 ,

рrесum qi de alte acte поrmаtiче. Mijloacele Fondului sunt gestionate рriп cont trеzоrегiаl

deschis in modul stabilit de сdtrе MADRM la Тrеzоrеriа de Stat.

4.Principalele prevederi ale proiectului:
Prin Proiectul Deciziei se solicitE:
- АрrоЬаrеа proiectului " Cu privire la proiectul ,.Ара - necesitate pTimordiali pentru о



viala calitativa in Regiunea de Dezvo[tare Nord" cu чаlоаrеа totali de 33 344,45 mii LEI;
АрrоЬаrеа gаrапtirii соfiпапllrii in sumа. de ] 3З4.45 mii LEi. сееа се constituie l0 % din
valoarea totali а proiectului de ЗЗ З44,47 mit LEI, Ei respectiv 94% diп total cofinarrlare la
nivel de proiect, de 3 l34,45 mii LEI. precum;i orice cheltuiali neeligibili sau оriсе alte

соstчri песеsаrе pentru implementarea proiectului.

5.Fuпdаmепtаrеа есопоmiсо-fi папсiаri
Suma de 3 134,45 mii LEI , чrmеаzа sй fie alocati qi valorificatД ре durata а doi ani de

imрlеmепtаrе а proiectului.
Aceastё sчmё constituie соfiпап!аrеа pentru proiectul regional, ,,Ара - necesitate

primordiali pentru о viali calitativi in Regiunea de Dezvoltare Nord", finanlat din Fondu[
Nalional pentru Dezvoltare Regionall.
6.Avizarea 9i consultarea publici а proiectului

Proiectul de decizie se prezint1 pentru avizare in cadrul Comisiei репtru buget, finanje qi

administrarea patrimoniului qi Comisiei pentru dezvoltaгea social1, cultural1, educalie, sрогt qi

tineret qi se inainteazi la gedinla Consiliului Raional.
In scopul respectarii рrечеdеrilоr Legii пr.23912008 privind trапsраrеп!а in procesul

decisional proiectul de decizie а fost plasat ре pagina web а Consiliului Raional Sоrоса
wъ,w.sоrоса.md,

Reieqind din cele expuse mai sus, proiectul de decizie se iпсаdrеаzi in competenlele de
activitate а Consiliului Raional Sоrоса, prevazute de аrt.43 alin.(2) al Legii пт.4З612006
privind administralia publici locall cu modificiri[e qi complet5rile ulterioare, аstГеl ргорчп
sрrе арrоЬаrе proiectul de decizie, ,,Сu privire la proiectul ,,Ара necesitate рrimоrdiаli
репtru о viald calitativd in Regiunea de Dezvoltare Nord".
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f.obu Tatiana.
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