
          CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de finanțare între  

Municipiul Câmpina, Județul Prahova din România și 
 Municipiul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova 

 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.21.532/17 septembrie 2019 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu - Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
aprobarea Acordului de finanțare între Municipiul Câmpina, Județul Prahova din 
România și Municipiul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova; 
 - raportul nr.21.878/20 septembrie 2019, promovat de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.21.879/20 septembrie 2019, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanțare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură; 
  -  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d.; 
 - avizul Secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.21.880/               
20 septembrie 2019; 
 În baza Înțelegerii de cooperare încheiată între Municipiul Câmpina, Județul 
Prahova din România și Municipiul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova, 
aprobată prin H.C.L. nr.171/30 noiembrie 2018; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - Anexei nr.1: Procedura de finanţare a proiectelor propuse de către 
autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova şi Ucraina, în baza 
acordurilor de finanţare încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale din 
România, aprobată prin Ordinul nr.1.120/2014, modificată prin Ordinul 
nr.5.169/2018; 

- art.351 și art.352 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.89, alin.(14) și art.129, alin.(14) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
 
 



 
 

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.  
  
 Art.1. – Aprobă Acordul de finanțare încheiat între Municipiul Câmpina, 
Județul Prahova din România și Municipiul Cahul, Raionul Cahul din Republica 
Moldova, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. – Punerea în aplicare a Acordului de finanțare menționat la art.1 se va 
realiza după transmiterea de către autoritatea competentă a Municipiului Cahul a 
actului administrativ de aprobare, potrivit prevederilor legale în vigoare din 
Republica Moldova.   
 Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcției economice; 
- Direcției juridice; 
- Municipiului Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova. 
 

 
         Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
        Consilier,                     Secretar, 
                                                                                               jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 26 septembrie 2019  
Nr. _____                                                                      
 
 
 
 
 
 
                       Cod FP-06-01, ver.1 
 
 
 
 
 



 
                           ANEXĂ 
                                                                      la H.C.L. nr.___/26 septembrie 2019 
                                                                                    Preşedinte de şedinţă, 
                                                                                            Consilier, 
 

ACORD DE FINANȚARE 
 

 Încheiat între: 
 1. Municipiul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova, cu sediul în 
Municipiul Cahul, str.Independenței, nr.6, cod de înregistrare fiscală 
1007601008340, în calitate de beneficiar pentru proiectul ”Construcția unui teren de 
joacă pentru copii în Municipiul Cahul”, reprezentat legal de domnul Dandiș 
Nicolae, Primar, pe de o parte, 
și 
 2. Municipiul Câmpina, Județul Prahova din România, cu sediul în B-dul 
Culturii, nr.18, Județul Prahova, cod fiscal 2843272, în calitate de finanțator pentru 
proiectul ”Construcția unui teren de joacă pentru copii în Municipiul Cahul”, 
reprezentat legal de domnul Tiseanu Horia Laurențiu, Primar, pe de alta parte; 
 
 În baza Înțelegerii de Cooperare încheiată între Municipiul Câmpina, Județul 
Prahova din România și Municipiul Cahul, Raionul Cahul din Republica 
Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului al Municipiului Câmpina nr.171/               
30 noiembrie 2018, părțile au convenit la încheierea prezentului acord de finanțare, 
aprobat potrivit Deciziei nr.4/3(40/3) – 25XXV din 22 august 2019 și a Hotărârii 
Consiliului local al Municipiului Câmpina nr.____/26 septembrie 2019.  
 
 Art.1. - Obiectul acordului de finanțare 
 Implementarea proiectului ”Construcția unui teren de joacă pentru copii în 
Municipiul Cahul”, propus de Municipiul Cahul. 
 Art.2. - Durata acordului de finanțare 
 Durata acordului de finanțare este cuprinsă între data aprobării prezentului 
acord de finanțare de către fiecare dintre autoritățile deliberative din fiecare țară și 
data de 31 decembrie 2019. 
 Art.3. - Valoarea proiectului 
 Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării este de 163.984 lei 
MLD, din care suma de 40.000 lei RON – echivalent în lei MLD, reprezintă 
finanțarea Consiliului Local al Municipiului Câmpina. 
 Art.4. - Responsabilitățile părților: 
 (1). - Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele: 
 1. să respecte Înțelegerea de cooperare; 
 2. să respecte destinația sumei acordată 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, activitățile 
convenite și documentele justificative convenite prin acord; 
 5. să prezinte finanțatorului rapoarte de justificare a cheltuielilor aferente 
proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare; 



  
 6. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivului stabilit 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 o lună de la această dată; 
 8. să restituie finanțatorului în termen de o lună de la data constatării toate 
sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care fac obiectul 
prezentului acord de finanțare și 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 Înțelegerea de cooperare; 
 2. să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectului/activității 
prevăzută în acordul de finanțare; 
 3. să intreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivului stabilit de 
comun acord. 
 4. să solicite documente justificative aferente cheltuielilor din proiect. 
 Art.5. - Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată: 
 (1) - Municipiul Câmpina, va efectua plăți în conturile indicate de partea 
moldoveană în baza cererilor de plată intermediare și/sau finale intocmite de către 
Municipiul Cahul din Republica Moldova, în conformitate cu anexa nr.2 la Ordinul 
nr. 1120/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art.351 din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale. 
 (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) - În termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acțiunilor din proiect, 
Municipiul Cahul transmite Municipiului Câmpina, 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 local al Municipiului Câmpina, în 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, aceasta restituie sumele respective în 



termen de o lună de la data constatării. Finanțatorul  poate dispune recuperarea 
acestor sume, prin diminuarea finanțării până la concurența sumei neeligibile. 
 (2) - Municipiul Cahul din Republica Moldova răspunde de modul de 
utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale și prezentul acord de finanțare, a 
sumelor alocate de Municipiul Câmpina, 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. 
 (4) - Prezentul Acord de finanțare intră în vigoare după aprobarea acestuia de 
către autoritatea competentă a Municipiului Cahul, potrivit prevederilor legale în 
vigoare din Republica Moldova și a autorității deliberative a Municipiului Câmpina, 
Județul Prahova din România. 
 
 
         Municipiul Câmpina,      Municipiul Cahul, 
 
                  Primar,              Primar, 
     ing.Tiseanu Horia Laurențiu                      Dandiș Nicolae 
 
 
       Secretar,                                Secretar, 
      jr.Moldoveanu Elena              Aliona Tricolici 
 
 
 Director juridic,                                                     
           jr.Anton Iulian                                                           
 
 
           Director economic,                                                  Contabil șef, 
   ec.Tudorache Florentina – Alice                                   Baragan Olesea 
 
 
 
          
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
      P R I M A R 
Nr.21.532/17 septembrie 2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de finanțare între  

Municipiul Câmpina, Județul Prahova din România și 
 Municipiul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova 

 

 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, în calitate de Primar al 
Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, 
alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei și 
aprobării Consiliului local, proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
finanțare între Municipiul Câmpina, Județul Prahova din România și 
Municipiul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova. 
 Cu ocazia aprobării bugetului local al Municipiului Câmpina pe anul 2019, 
prin H.C.L. nr.40/23 aprilie 2019 s-a alocat suma de 40.000 lei în vederea finanțării 
Municipiului Cahul pentru construirea unui teren de joacă pentru copii. 
 Autoritățile locale din Municipiul Cahul ne-au transmis Decizia nr.4/3(40/3) – 
XXV din 22 august 2019, act administrativ prin care a fost suplimentat bugetul local 
atât cu contribuția proprie, cât și cu contribuția Municipiului Câmpina. 
 Documentul supus aprobării prin prezentul proiect de hotărâre, respectiv 
Acordul de finanțare, a fost întocmit în conformitate cu prevederile Anexei nr.1: 
Procedura de finanţare a proiectelor propuse de către autorităţile administraţiei 
publice locale din Republica Moldova şi Ucraina, în baza acordurilor de finanţare 
încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale din România, aprobată prin 
Ordinul nr.1.120/2014, modificată prin Ordinul nr.5.169/2018.   
 Prin Acordul de finanțare au fost stabilite obiectul, durata, valoarea, 
responsabilitățile părților, modalitățile, termenele de plată, modul de justificare  a 
sumelor cheltuite. 

Față de cele menționate anterior, supun aprobării Consiliului local prezentul 
proiect de hotărâre. 
 Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile Anexei nr.1: Procedura de finanţare a proiectelor propuse de către 
autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova şi Ucraina, în baza 
acordurilor de finanţare încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale din România, 
aprobată prin Ordinul nr.1.120/2014, modificată prin Ordinul nr.5.169/2018; 

- prevederile art.351 și art.352 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art.89, alin.(14), art.129, alin.(14) și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat 
cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu 

edit.B.L.                                                                                                        Cod FP-06-02, ver.1 



 

 
 

S E C R E T A R 
Nr.21.880/20 septembrie 2019 
 
 
 

A V I Z 
 

 

Secretarul Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile 
art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
analizând prin prisma actelor normative și administrative: 
 - referatul de aprobare nr.21.532/17 septembrie 2019, formulat de ing.Tiseanu 
Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.21.878/20 septembrie 2019, întocmit de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina, 
 - raportul nr.21.879/20 septembrie 2019, întocmit de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Acordului de finanțare între Municipiul Câmpina, 
Județul Prahova din România și Municipiul Cahul, Raionul Cahul din 
Republica Moldova, motivat de prevederile: 
 - Anexei nr.1: Procedura de finanţare a proiectelor propuse de către 
autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova şi Ucraina, în baza 
acordurilor de finanţare încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale din 
România, aprobată prin Ordinul nr.1.120/2014, modificată prin Ordinul 
nr.5.169/2018; 

- art.351 și art.352 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.89, alin.(14), art.129, alin.(14) și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
  

 

SECRETAR, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
edit.B.L.                                                                                                  
                            Cod FP-06-04, ver.1 
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