
ROMÂNIA                                                                         
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

     H O T Ă R Â R E 
privind modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova 

nr.137/31.05.2022 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 28272/05.12.2022 al domnului vicepreședinte al 

Consiliului Județean Prahova, Dumitru Tudone, la proiectul de hotărâre privind 
modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 137/31.05.2022 ; 
- Raportul nr.28275/05.12.2022 al Direcţiei Proiecte cu Finanțare Externă la proiectul de 
hotărâre privind modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
137/31.05.2022 ; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.137/31.05.2022; 
 - Prevederile art. 35^1 alin. (1), lit.a din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Ordinul  nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute 
la art. 35^1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Acordul de Cooperare  între Județul Prahova din România și Raionul Cimișlia 
din Republica  
Moldova, semnat la Cimișlia, Republica Moldova, în data de 05.07.2014; 
 - Adresa Consiliului Raional Cimișlia- Republica Moldova, înregistrată la 
Consiliul Județean Prahova sub nr. 28249/05.12.2022; 
       În temeiul art. 173 alin.  (1) lit. e), alin. (7)  lit. c),  art.182  alin.(1) și art.196 alin. 
(1) lit. a) al Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 
           Art. 1 Se modifică prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr.137/31.05.2022, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr.137/31.05.2022 rămân neschimbate. 

 Art. 3 Direcția Economică și Direcția Proiecte cu Finanțare Externă vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

                         SECRETAR  GENERAL, 
Hermina Adi Bîgiu 

                                                         
Ploieşti, 9 decembrie 2022 
 
Nr. 423 



 
                                                                                            
ROMÂNIA                                                                        ANEXĂ 
JUDEȚUL PRAHOVA                                                    LA HOTĂRÂREA NR.____ 
CONSILIUL JUDEȚEAN                                               DIN DATA _____________  
                                                                                                                                                                                        
 
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

 
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA 

 
Nr. _______ / ______________ Nr. _______ / ______________ 

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 
la 

Acordul de Finanțare  nr.13022/07.06.2022  privind co-finanțarea proiectului 
“Amenajarea terenului adiacent al Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din orașul 

Cimișlia ˮ  
 

Județul Prahova prin CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA, cu sediul in Ploiești, 

bd.Republicii, nr.2-4, județul Prahova, reprezentat legal de dl. Iulian Dumitrescu, în 

calitate de finanțator pe de o parte, 

 

 şi 

  

Raional Cimișlia prin Consiliul Raional din Republica Moldova, cu sediul în 

orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare , nr.12, reprezentat legal de dl. Mihail 

Olărescu,  în calitate de beneficiar, pe de altă parte, 

 

au convenit, de comun acord, încheierea prezentului act adiţional astfel: 

 

Art.I.  Art. 1 Obiectul acordului de finanțare se modifică și va avea următorul 

conţinut: 

Implementarea proiectului “Construcția Turnului de Veghe din lemn și amenajarea 

terenului adiacent al Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia ˮ  

Art. II. Celelalte prevederi din acordul de finanțare rămân neschimbate. 



Art. III. Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi_____________, în două exemplare 

originale, face parte integrantă din Acordul de Finanțare nr.13022/07.06.2022 privind co-

finanțarea proiectului “ “Construcția Turnului de Veghe din lemn și amenajarea 

terenului adiacent al Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia ˮ  şi 

intră în vigoare la data semnării. 

 
Finanțator 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
PRAHOVA      

         

Beneficiar 
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA 

 

Preşedinte, 
               Iulian Dumitrescu 
 

 

          Preşedinte, 
                          Mihail Olărescu 

Direcţia Economică 
Director executiv, 

Maria Dovîncă 
 
 

Direcția Juridic Contencios și 
Administrație Publică 

Director executiv, 
Alina Georgiana Tincă 

 
 

          Direcția Economică 

Direcţia Proiecte cu Finanțare 
Externă                      

p. Director executiv, 
 
 

 

Vizat pentru legalitate Vizat pentru legalitate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.28272/05.12.2022 
 

  
                   REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea prevederilor 
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.137/31.05.2022 

 
 
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, Ucraina și 
Serbia, în baza acordurilor de înfrățire/cooperare încheiate în condițiile legii pentru: 

a. obiective de investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova, Ucraina 
și Serbia; 

b. programe  comune culturale, sportive, de tineret și educaționale; 
c. stagii de pregătire profesională; 
d. 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 locuinței și al ministrului 
finanțelor publice”. 

Astfel, prin Ordinul nr. 2482/5169 din 27 iunie 2018 privind modificarea anexei la Ordinul  nr. 
1120/1030/2014  pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 35^ 1 din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se prevede procedura de 
finanțare a proiectelor propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova, 
Ucraina și Serbia, 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, Ucraina și 
Serbia doar dacă sunt îndeplinite cumulativ trei condiții, și anume: 

a. între unitatea administrativ-teritorială din România și cea din Republica Moldova, Ucraina și 
Serbia să fie încheiat un acord de înfrățire/cooperare; 

b. unitatea adminstrativ-teritorială din Republica Moldova , Ucraina și Serbia a transmis unității 
administrativ-teritoriale 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, Ucraina și Serbia privind aprobarea acestor proiecte, necesarul de 
finanțare din partea unității adminstrativ-teritoriale 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, Ucraina și Serbia, cuantumul finanțării, responsabilitățile părții 
române și responsabilitățile părții moldovene, ucrainiene și sârbe. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 86/05.07.2014 a fost aprobat Acordul de 
Cooperare dintre județul Prahova din România și raionul Cimișlia din Republica Moldova, care s-a 
semnat la Cimișlia, Republica Moldova, în data de 05.07.2014, iar prin Dispoziția Președintelui 
Raionului Cimișlia nr. 45-d din 18.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 
9703/26.04.2022  a fost aprobat proiectul, precum și necesarul de finanțare din partea unității 
administrativ-teritoriale  din România, responsabilitățile părților, termene de realizare, persoane 
responsabile. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 28249/05.12.2022,  raionul 
Cimișlia (Republica Moldova) solicită Consiliului Județean Prahova modificarea titlului proiectului, 
având în vedere proiectul de execuție al obiectivului, atașat la adresă. Consiliul Raional Cimișlia 



menționează că inițial s-a produs o eroare în elaborarea acordului de finanțare prin omiterea 
sintagmei “Construcția Turnului de Vegheˮ. 
 Astfel se impune modificarea acordului de finanțare aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr. 137/31.05.2022, prin modificarea art. 1 al acestuia, care va avea următorul  
conținut:  

Obiectul acordului de finanțare- Implementarea proiectului “Construcția Turnului de Veghe  
din lemn și Amenajarea terenului adiacent al Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia ˮ. 
             Având în vedere faptul că durata prevăzută pentru finalizarea proiectului este 31 decembrie  
2022, este necesară adoptarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre referitor la modificarea 
prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.137/31.05.2022. 
              Modificarea acordului de finanțare va fi făcută prin act adițional, anexă la hotărâre. 
  Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  
 
 
 
 
  

Vicepreședinte, 
 

Tudone Dumitru 
 
 
 
             
                                                                  
                                                                                                                        
                                                                                                             
 
                                            
                                                                  
           
           
                                                                                 
                                                                        
                                                                       
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 
Nr.28275/05.12.2022 

 
 

                R A P O R T  
la proiectul de hotărâre privind modificarea prevederilor 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova  nr.137/31.05.2022 
 
 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, Ucraina și Serbia numai în baza acordurilor de înfrățire/cooperare încheiate în condițiile 
legii între unitățile administrativ-teritoriale din cele două țări. 
  Ordinul nr. 2482/5169 din 27 iunie 2018 privind modificarea anexei la Ordinul nr. 
1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale prevede, de asemenea, condițiile în care autoritățile 
administrației publice din România pot încheia acorduri de finanțare cu autoritățile administrației 
publice locale din Republica Moldova, Ucraina și Serbia, și anume: între autoritățile administrativ-
teritoriale din cele două state să fie încheiate acorduri de înfrățire/cooperare; unitatea administrativ-
teritorială din Republica Moldova, Ucraina și Serbia  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, Ucraina și Serbia, cuantumul finanțării, 
responsabilitățile părții române și responsabilitățile părții moldovene, ucrainiene și sârbe. 
 Astfel Consiliul Județean Prahova a aprobat prin HCJ  nr. 086/05.07.2014 Acordul de 
Cooperare dintre județul Prahova din România și raionul Cimișlia din Republica Moldova care s-a 
semnat la Cimișlia, Republica Moldova, în data de 05.07.2014. 

Prin Dispoziția nr.45-d din 18.04.2022 a Președintelui  Raionului Cimișlia, înregistrată la 
Consiliul Județean Prahova cu nr. 9703/ 26.04.2022 a fost aprobat proiectul, precum și necesarul de 
finanțare din partea Consiliului Județean Prahova, responsabilitățile părților, termene de realizare, 
persoane responsabile. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 28249/05.12.2022, Raionul 
Cimișlia (Republica Moldova) solicită Consiliului Județean Prahova modificarea titlului proiectului 
în “Construcția Turnului de Veghe din lemn și Amenajarea terenului adiacent al Muzeului de 
Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia ˮ. Consiliul Raional Cimișlia menționează că inițial s-
a produs o eroare în elaborarea acordului de finanțare prin omiterea sintagmei “Construcția Turnului 
de Vegheˮ. 
            Astfel se impune modificarea acordului de finanțare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean  
Prahova nr. 137/31.05.2022, prin modificarea art. 1 al acestuia, care va avea următorul conținut:  
Obiectul acordului de finanțare- Implementarea proiectului “ Construcția Turnului de Veghe din lemn  
și Amenajarea terenului adiacent al Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișliaˮ . 
 Modificarea va fi făcută prin act adițional. 
            Avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind modificarea prevederilor Hotărârii 
Consiliului Județean Prahova nr. 137/31.05.2022. 
 

p. DIRECTOR EXECUTIV, 
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