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DECIZIA nr. 4.23

Proiect

din 13.05.2021 or. Leova
„Cu privire la aprobarea participării 
în cadrul proiectului NEFCO privind 
reabilitarea termică a instituţiilor medicale”
în conformitate cu prevederile art. 43, alin 2 al Legii „Privind administraţia publică locală” 
Nr.436 din 28.12.2006 şi în legătură cu lansarea proiectului NEFCO (Corporaţia de Finanţare 
Nordică de Mediu) în Republica Moldova prin intermediul căruia se preconizează finanţarea 
lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor Instituţiilor Medico- Sanitare Publice a Consiliului 
Raional Leova, Consiliul raional Leova.

ui NEFCO (Corporaţia de 
nstitutiilor medicale.

Decide:
1 .Se aprobă participarea Consiliului raional Leova în cadrul proiectil 
Finanţare Nordică de Mediu) pentru reabilitarea termică a clădirilor
2. Se aprobă condiţiile programului de finanţare şi anume:
2.1 Valuta creditului -  MDL (creditul nu este ataşat de vre-o valută străină şi se va opera în 
valută naţională, fără comisioane adiţionale)
2.2 Perioada de rambursare -  în total 5 ani (perioada de graţie -  max 1 an, pe parcursul căreia 
se achită doar dobînda şi patru ani de rambursare a corpului creditului şi a dobânzii aferente)
2.3 Dobânda aferentă -  3%.
2.4 Ponderea grantului -  30% din valoarea investiţiei.
2.5 Achiziţiile -  similiare cu cele ale BERD-ului şi PRAG
3. Se aprobă lista clădirilor Instituţiilor Medico- Sanitare Publice a Ck 
care urmează să fie incluse pentru reabilitare termică în cadrul proiectului NEFCO (conform 
anexei nr. 1).
4. Se împuterniceşte preşedintele raionului Leova dl Nicolae Priţcan sa semneze contractul de 
împrumut şi alte documente aferente ce ţin de implementarea proiectului de reabilitare termică 
a clădirilor Instituţiilor Medico- Sanitare Publice a Consiliului Raional Leova cu finanţare în 
cadrul proiectului NEFCO (inclusiv contracte pentru auditul energetic ; 
proiectelor de execuţie pentru obiectele respective.
5. Controlul executării prezentei decizei se pune în seama preşedţr 
Nicolae Pritcan.

onsiliului Raional Leova,

al clădirilor si elaborarea

ntelui raionuli Leova dl

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional 
Secretarul consiliului raional Elena Copoţ



Anexa Nr.l 
La DeciziaNr4.23. 

din 13.052021

Lista Instituţiilor Medico- Sanitare Publice a Consiliului Raional Leova care urmează a 
fi incluse în cadrul proiectului NEFCO

Nr. Activităţi Investiţie 
totală, lei

C<
lo

mtribuţie 
:ală, lei

împrumut 
NEFCO, lei

12% 88%
I.IMSP „Centrul de Sănătate or.Leova”

1 Reparaţia reţelelor interioare de încălzire 
la etajele 3 şi 4.

690000 690000

2 Schimbarea uşilor la intrare şi ferestrele la 
etajele 3 şi 4 ( o uşă 4,0x2,0 m şi 82 ferestre 
2,27x1,7)

766325 766325

3 Construcţia acoperişului şarpant 1477000 1477000
Total pentru IMSP 2933325 2933325
II.IMSP „Spitalul raional Leova”

1 Construcţia acoperişului şarpant la clădirea 
cantinei

933060 933060

2 Construcţia acoperişului şarpant la blocul 
spitalicesc

1628100 1628100

3 Construcţia acoperişului şarpant la anexele 
blocului spilacicesc

898500 898500

Total pentru IMSP 3459660 3459660
III. IMSP „Centrul de sănătate Sărata
Nouă”
I Instalarea ferestrelor şi uşilor exterioare 195000 195000

Total pentru toate IMSP 6587985 6587985
III Gestionarea proiectului 93283 93283
IV Servicii de proiectare şi expertiză 300000 300000
V Cheltuieli neprevăzute 443988 4<ţ3988
VI Supraveghere tehnică 65880 63

Ooooo

| Total 7491136 903151 | 6587985

Secretarul Consiliului Raional Elena Copoţ


