ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanțării proiectului “Construcția drumului de acces pietonal
spre Muzeul Raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia” propus
de Raionul Cimișlia din Republica Moldova
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului președinte al Consiliului Județean Prahova, Cosma
Mircea, a doamnelor consilier județean Sfîrloagă Ludmila, Vasile Viorica și Popovici
Elisabeta, a domnilor consilieri județeni Enescu Rareș Dan, Șepși Daniel, Nică Remus
Iustin și Niță Cătălin Răzvan cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării
proiectului “ Construcția drumului de acces pietonal spre Muzeul Raional de Istorie,
Etnografie și Artă din orașul Cimișlia” propus de raionul Cimișlia din Republica Moldova;
- Raportul nr. 6065/29.03.2016 al Direcţiei Proiecte cu Finanțare Externă prin care se
propune aprobarea finanțării proiectului “ Construcția drumului de acces pietonal spre
Muzeul Raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișliaˮ, propus de raionul
Cimișlia din Republica Moldova;
- Adresa nr. 141-02/1-26 din 17.03.2016 a Consiliului Raional Cimișlia- Republica
Moldova inregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 6052/29.03.2016;
- Dispoziția nr. 27-d/17.03.2016 a Președintelui Raionului Cimișlia;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 086/ 05.07.2014 privind aprobarea
înfrățirii județului Prahova din România cu raionul Cimișlia din Republica Moldova;
- Art. 35 1 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al
ministrului finanțelor publice nr.1120/1030 pentru aprobarea procedurii de finanțare
prevăzute la art 35 1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
- Art.91 alin.(6) lit.c din Legea administrației publice nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.97 (1) și art.115 (1) lit.c din Legea administrației publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă finanțarea proiectului “Construcția drumului de acces pietonal spre
Muzeul Raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișliaˮ ,
propus de raionul Cimișlia din Republica Moldova, din bugetul propriu al județului
Prahova pe anul 2016, cu suma de 33.000 euro.
Art.2. Se aprobă responsabilitățile părților, beneficiar și finanțator, conform
Acordului de finanțare care va fi încheiat între judeţul Prahova din România și raionul
Cimișlia din Republica Moldova, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Prahova pentru semnarea
Acordului de finanțare, după îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege.
Art.4. Direcția Economică și Direcția Proiecte cu Finanțare Externă vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 30 mar 2016
Nr.048

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Construcția drumului de acces
pietonal spre Muzeul Raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia” propus de Raionul
Cimișlia din Republica Moldova

a.
b.
c.
d.

Potrivit art.35 1 alin.(1) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările
ulterioare, “autoritățile administrației publice locale din România pot aproba finanțarea unor proiecte
propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de
înfrățire/cooperare încheiate în condițiile legii pentru:
obiective de investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova;
programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale;
stagii de pregătire profesională;
alte acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie”.
Alin.(2) din actul normativ sus menționat prevede că “Procedurile de finanțare prevăzute la alin.
(1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al
ministrului finanțelor publice”.
Astfel, prin Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.1120/2014 și Ordinul
ministrului Finanțelor Publice nr. 1130/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 35
1 din Legea nr.273/2006, se prevede procedura de finanțare a proiectelor propuse de către autoritățile
administrației publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de finanțare încheiate cu
autoritățile administrației publice locale din România. Acest ordin prevede la art.(2) alin.(2) că autoritățile
administrației publice din România pot încheia acorduri de finanțare cu autoritățile administraței publice
din Republica Moldova doar dacă sunt îndeplinite cumulativ trei condiții, și anume:
a. între unitatea administrativ-teritorială din România și cea din Republica Moldova să fie încheiat
un acord de înfrățire/cooperare;
b. unitatea adminstrativ-teritorială din Republica Moldova a transmis unității administrativteritoriale din România o solicitare scrisă care cuprinde: proiectele ce se propun a se finanța însoțite de
decizia/dispoziția (după caz) autorității competente, conform prevederilor legale, în vigoare, în Republica
Moldova privind aprobarea acestor proiecte, necesarul de finanțare din partea unității adminstrativteritoriale din România, responsabilitățile părților, termene de realizare, persoane responsabile;
c. adoptarea, de către autoritățile deliberative ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
din România a hotărârii de finanțare a proiectului propus de către unitatea administrativ-teritorială din
Republica Moldova, cuantumul finanțării, responsabilitățile părții române și responsabilitățile părții
moldovene.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 086/05.07.2014 a fost aprobat Acordul de
Cooperare dintre județul Prahova din România și raionul Cimișlia din Republica Moldova, iar prin
Dispoziția Președintelui Raionului Cimișlia nr.27-d din 17.03.2016 a fost aprobat proiectul, precum și
necesarul de finanțare din partea unității administrativ-teritoriale din România, responsabilitățile părților,
termene de realizare, persoane responsabile, fiind îndeplinite astfel două dintre condițiile prevăzute de
Ordinul nr.1120/2014, cea de-a treia condiție fiind îndeplinită prin adoptarea prezentei hotărâri a
Consiliului Județean Prahova.
Prin adresa nr. 141-02/1-26 din 17.03.2016, înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr.
6052/29.03.2016, raionul Cimișlia (Republica Moldova) solicită Consiliului Județean Prahova susținerea
financiară în valoare de 33.000 euro pentru implementarea proiectului “Construcția drumului de acces

pietonal spre Muzeul Raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia”, care are o valoare totală
de 37.950 euro.
In acest sens, propunem cofinanțarea proiectului menționat mai sus din bugetul județului Prahova
pe anul 2016.
Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Președinte

Consilieri județeni

Cosma Mircea

Popovici Elisabeta
Enescu Rareș Dan
Niță Cătălin Răzvan
Nică Remus Iustin
Șepși Daniel
Sfîrloagă Ludmila

Vasile Viorica

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
Nr. 6065/29.03.2016

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Construcția drumului de acces
pietonal spre Muzeul Raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia”
propus de Raionul Cimișlia din Republica Moldova

Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, la art.35^1
alin.(1) dă posibilitatea autorităților administrației publice locale din România să aprobe finanțarea unor
proiecte propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova numai în baza
acordurilor de înfrățire/cooperare încheiate în condițiile legii între unitățile administrativ-teritoriale din
cele două țări.
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.1120/2014 și Ordinul Ministrului
Finanțelor Publice nr. 1030/ 2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art.35^1 din Legea
nr.273/2006 prevede, de asemenea, condițiile în care autoritățile administrației publice din România pot
încheia acorduri de finanțare cu autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova, și
anume: între autoritățile administrativ-teritoriale din cele două state să fie încheiate acorduri de
înfrățire/cooperare; unitatea administrativ-teritorială din Republica Moldova să transmită unității
administrativ-teritoriale din România o solicitare scrisă care să cuprindă proiectele ce se propun a se
finanța, însoțită de decizia/dispoziția (după caz) autorității competente, necesarul de finanțare din partea
unității administrativ-teritoriale din România, responsabilitățile părților, termene de realizare, persoane
responsabile, precum și adoptarea de către autoritățile deliberative ale unităților/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale din România a hotărârii de finanțare a proiectului propus de către unitatea
administrativ-teritorială din Republica Moldova, cuantumul finanțării, responsabilitățile părții române și
responsabilitățile părții moldovene.
Astfel Consiliul Județean Prahova a aprobat prin HCJ 086/05.07.2014 Acordul de Cooperare dintre
județul Prahova din România și raionul Cimișlia din Republica Moldova.
Prin Dispoziția nr. 27-d din 17 martie 2016 a Președintelui Raionului Cimișlia a fost aprobat
proiectul, precum și necesarul de finanțare din partea Consiliului Județean Prahova, responsabilitățile
părților, termene de realizare, persoane responsabile, fiind îndeplinite astfel două dintre condițiile
prevăzute de Ordinul nr.1120/2014, cea de-a treia condiție fiind îndeplinită prin adoptarea unei hotărâri
a Consiliului Județean Prahova de finanțare a proiectului propus de către unitatea administrativteritorială din Republica Moldova.
Prin adresa nr.141-02/1-26 din 17.03.2016, înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr.
6052/29.03.2016, Raionul Cimișlia (Republica Moldova) solicită Consiliului Județean Prahova
susținerea financiară în valoare de 33.000 euro pentru implementarea proiectului “Construcția drumului
de acces pietonal spre Muzeul Raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia”, care are o
valoare totală de 37.950 euro.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marius Constantin Nicolae

România
Județul Prahova
Consiliul Județean

Anexă
La Hotărârea nr. ________
Din data______________
ACORD DE FINANȚARE

Incheiat între:
1. Raionul Cimișlia – prin Consiliul Raional din Republica Moldova, cu sediul în orașul
Cimișlia , bd. Ștefan cel Mare nr.12, cod de înregistrare fiscală 1007601008915, în calitate de
beneficiar pentru proiectul “ Construcția drumului de acces pietonal spre Muzeul Raional de
Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișliaˮ, reprezentat legal de domnul Mihail Olărescu,
având funcția de președinte, pe de o parte,
și

2. Județul Prahova – prin Consiliul Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, bd. Republicii
nr.2-4, județul Prahova, cod fiscal 2842889, în calitate de finanțator pentru proiectul “
Construcția drumului de acces pietonal spre Muzeul Raional de Istorie, Etnografie și Artă din
orașul Cimișliaˮ, reprezentat legal de domnul Mircea Cosma, președinte;
In baza Acordului de Cooperare încheiat între Consiliul Judetean Prahova și Consiliul Raional
Cimișlia și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 086/05.07.2014, părțile au
convenit încheierea prezentului acord de finanțare, pentru proiectul aprobat prin Dispoziția
nr.27-d din 17.03.2016 a Președintelui Raionului Cimișlia, potrivit prevederilor legale, în
vigoare, din Republica Moldova și a Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr........... din
30.03.2016.
Art.1. Obiectul acordului de finanțare
Implementarea proiectului“ Construcția drumului de acces pietonal spre Muzeul Raional de
Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișliaˮ propus de raionul Cimișlia din Republica
Moldova.
Art.2. Durata acordului de finanțare
Durata acordului de finanțare este cuprinsă între data semnării prezentului acord de finanțare și
data de 01.07.2016.
Art.3. Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării este de 37.950 Euro din care 33.000
Euro finanțat de către Consiliul Județean Prahova și 4.950 Euro finanțat de către Consiliul
Raional Cimișlia.
Art.4 Responsabilitățile părților
(1) Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele:
1. să respecte acordul de înfrățire/cooperare;
2. să respecte destinația sumelor acordate în baza acordului de finanțare;
3. să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea proiectului, care
face obiectul prezentului acord de finanțare;
4. să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele și activitățile convenite prin
acord;

5. să prezinte finanțatorului un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de
realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare;
6. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;
7. să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care
face obiectul prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite sau neutilizate la data
finalizării proiectului, în termen de maxim 6 luni de la această dată;
8. să restituie finanțatorului toate sumele alocate de acesta în vederea implementării
proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, care au fost cheltuite cu altă
destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului;
(2) Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele:
1. să respecte acordul de înfrățire/cooperare;
2. să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectelor/activităților prevăzute în
acordul de finanțare;
3. să intreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;
Art.5. Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată
(1) Județul Prahova, prin Consiliul Județean va efectua plăți în conturile indicate de partea
moldoveană în baza cererilor de plată intermediare și/sau finale intocmite de către Raionul
Cimișlia – prin Consiliul Raional din Republica Moldova, în conformitate cu anexa nr.2 la
Ordinul 1120/2014.
(2) Plățile pentru finanțarea proiectului vor fi făcute de către finanțator în baza documentelor
justificative (facturi, situații de lucrări vizate și aprobate de factorii responsabili în
conformitate cu legislația Republicii Moldova).
(3) Plățile se vor efectua la cursul de schimb al BNR de la data plății.
Art.6. Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor.
(1) In termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acțiunilor din proiect, Raionul Cimișlia prin
Consiliul Raional transmite Consiliului Județean Prahova, un raport de justificare a
cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activitaților cuprinse în acordul de finanțare.
(2) Raportul prevăzut la alin (1) insoțit de un raport al ordonatorului principal de credite se
prezintă Consiliului Județean Prahova in termen de 30 zile de la primire.
(3) Raportul prevăzut la alin (1) va cuprinde cel putin descrierea activităților desfășurate pentru
implementarea proiectului și detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului.
Art.7. Soluționarea diferendelor
(1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanțare este legea română.
(2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului acord de
finanțare se va soluționa, amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor
diplomatice.
Art.8. Prevederi finale
(1) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanțare se
constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenți și solicitat de
finanțatorul din România, că autoritatea competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu
altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului,
finanțatorul va recupera aceste sume, putând cere diminuarea finanțării până la concurența
sumei neeligibile.

(2) Raionul Cimișlia – prin Consiliul raional din Republica Moldova răspunde de modul de
utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale și prezentul acord de finanțare, a sumelor
alocate de Județul Prahova, prin Consiliul Județean Prahova potrivit art. 3 precum și față de
terți, inclusiv în cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice natură, produse ca urmare a
implementării acordului de finanțare.
(3) Prezentul Acord de finanțare se poate modifica prin act adițional, prin acordul părților.
Județul Prahova
Consiliul Județean Prahova
Președinte
Mircea Cosma

Raionul Cimișlia
Consiliul Raional Cimișlia
Președinte
Mihail Olărescu

Direcția Proiecte cu Finanțare Externă

Director economic

Director economic

Vizat pentru legalitate

Vizat pentru legalitate

Unitatea administrativ-teritorială
din Republica Moldova
Consiliul Raional Cimișlia
Nr. de înregistrare........................
Data............................................

Unitatea
administrativteritorială din România
Consiliul Județean Prahova
Nr. de înregistrare.....................
Data............................................

CERERE DE PLATĂ
1. Cererea de plată nr.
2. Tipul cererii de plată

intermediară
finală

Suma (EUR)
3. Denumirea proiectului
4. Descrierea activităților ce
urmează a se finanța din
sumele solicitate
5. Perioada de implementare De la:
a proiectului
6. Adresa
autorității
administrației
publice
locale
din
Republica
Moldova
7. Codul fiscal
8. Persoana
de
contact
(numele și funcția, telefon,
fax și e-mail)
9. Numele băncii
10. Adresa băncii
11. Codul IBAN

Până la:

Numele, prenumele/ funcția reprezentantului
legal al unității administrativ- teritoriale
din Republica Moldova
......................................................................
(semnătură și ștampila)

