
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Acordului de finantare !ntre

Municipiul Campina, Judetul Prahova din Romania si
Municipiul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.21.532/17 septembrie 2019 al d-lui
ing.Tiseanu Horia Laurentiu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea Acordului de fmantare intre Municipiul Campina, Judetul Prahova din
Romania si Municipiul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova;

- raportul nr.21.878/20 septembrie 2019, promovat de Directiajuridica din
cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul nr.21.879/20 septembrie 2019, promovat de Directia economica din
cadrul Primariei Municipiului Campina;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, fman|e, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administra|ie publica locala, juridic, relaJii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.;

- avizul Secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.21.880/
20septembrie2019;

.̂ *.

In baza Intelegerii de cooperare incheiata intre Municipiul Campina, Judetul
Prahova din Romania si Municipiul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova,
aprobataprin H.C.L. nr.l71/30 noiembrie 2018;

In conformitate cu prevederile:
- Anexei nr.l: Procedura de finan^are a proiectelor propuse de catre

autorita|ile administra$iei publice locale din Republica Moldova $i Ucraina, in baza
acordurilor de fman^are incheiate cu autorita^ile administra|iei publice locale din
Romania, aprobata prin Ordinul nr.l.l20/2014, modificata prin Ordinul
nr.5.169/2018;

- art.35' si art.35^ din Legea nr.273/2006 privind fmantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.89, alin.(14) si art.l29, alin.(14) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind
Codul administrativ;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,



ConsiIiul Iocal al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Acordul de fmantare mcheiat intre Municipiul Campina,
Judetul Prahova din Romania si Municipiul Cahul, Raionul Cahul din Republica
Moldova, conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Punerea in aplicare a Acordului de fmantare mentionat la art.l se va
realiza dupa transmiterea de catre autoritatea competenta a Municipiului Cahul a
actului administrativ de aprobare, potrivit prevederilor legale in vigoare din
Republica Moldova.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude$ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- Municipiului Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova.

Pre$edinte de
Consilier,

dl.Bondoc Viorel

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.M^locTveanu Elena

Campina, 26 septembrie 2019
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ANEXA
laH.C.L. nr.l20/26 septembrje2019

Pre$edinte de
Consiliej

dI.Bondoc Vi(
IID*-/ / ' > ,̂.. ,m^

ACORD DE FINANTARE
Incheiat intre:
1. Municipiul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova, cu sediul Tn

Municipiul Cahul, str.Independentei, nr.6, cod de inregistrare fiscala
1007601008340, in calitate de beneficiar pentru proiectul "Constructia unui teren de
joaca pentru copii in Municipiul Cahul", reprezentat legal de domnul Dandis
Nicolae, Primar, pe de o parte,

2. Municipiul Campina, Judetul Prahova din Romania, cu sediul in B-dul
Culturii, nr.l8, Judetul Prahova, cod fiscal 2843272, in calitate de fmantator pentru
proiectul "Constructia unui teren de joaca pentru copii in Municipiul Cahul",
reprezentat legal de domnul Tiseanu Horia Laurentiu, Primar, pe de alta parte;

fn baza intelegerii de Cooperare incheiata intre Municipiul Campina, Judetul
Prahova din Romania si Municipiul Cahul, Raionul Cahul din Republica
Moldova, aprobata prin Hotararea Consiliului al Municipiului Campina nr.l71/
30 noiembrie 2018, partile au convenit la incheierea prezentului acord de fmantare,
aprobat potrivit Deciziei nr.4/3(40/3) - 25XXV din 22 august 2019 si a Hotararii
Consiliului local al Municipiului Campina nr.l20/26 septembrie 2019.

Art.l. - Obiectul acordului de fmantare
Implementarea proiectului "Constructia unui teren de joaca pentru copii in

Municipiul Cahul", propus de Municipiul Cahul.
Art.2. - Durata acordului de finantare
Durata acordului de finantare este cuprinsa intre data aprobarii prezentului

acord de fmantare de catre fiecare dintre autoritatile deliberative din fiecare tara si
data de 31 decembrie 2019.

Art.3. - Valoarea proiectului
Valoarea totala a proiectului care face obiectul fmantarii este de 163.984 lei

MLD, din care suma de 40.000 lei RON - echivalent in lei MLD, reprezinta
fmantarea Consiliului Local al Municipiului Campina.

Art.4. - Responsabilitatile partilor:
(1). - Responsabilitatile beneficiarului sunt urmatoarele:
1. sa respecte Intelegerea de cooperare;
2. sa respecte destinatia sumei acordata in baza acordului de fmantare;
3. sa utilizeze suma alocata de catre fmantator exclusiv pentru implementarea

proiectului, care face obiectul prezentului acord de fmantare;
4. sa permita accesul reprezentantilor fmantatorului la obiectivele, activitatile

convenite si documentelejustificative convenite prin acord;
5. sa prezinte fmantatorului rapoarte de justificare a cheltuielilor aferente

proiectului si de realizare a activitatilor cuprinse in acordul de fmantare;



6. sa intreprinda toate activitatile necesare realizarii obiect#
comun acord;

7. sa restituie fmantatorului sumele alocate de acesta in vec
proiectului, care face obiectul prezentului acord de finantare, ram|
neutilizate la data fmalizarii proiectului, in termen de o luna de la

8. sa restituie fmantatorului in termen de o luna de la data
sumele alocate de acesta in vederea implementarii proiectului, care
prezentului acord de fmantare si care au fost cheltuite cu alta destinatie decat cea
convenita de comun acord in vederea implementarii proiectului;

(2). - Responsabilitatile fmantatorului sunt urmatoarele:
1. sa respecte Intelegerea de cooperare;
2. sa isi prevada in buget sumele necesare finantarii proiectului/activitatii

prevazuta in acordul de finantare;
3. sa intreprinda toate activitatile necesare realizarii obiectivului stabilit de

comun acord.
4. sa solicite documentejustificative aferente cheltuielilor din proiect.
Art.5. - Prevederi privind cererile de plata, platile si termenele de plata:
(1) - Municipiul Campina, va efectua plati in conturile indicate de partea

moldoveana in baza cererilor de plata intermediare si/sau fmale intocmite de catre
Municipiul Cahul din Republica Moldova, in conformitate cu anexa nr.2 la Ordinul
nr. 1120/2014 pentru aprobarea procedurii de fmantare prevazute la art.35' din Legea
nr.273/2006 privind fmantele publice locale.

(2) - Platile pentru fmantarea proiectului vor fi facute de catre fmantator in
baza documentelor justificative (facturi, situatii de lucrari vizate si aprobate de
factorii responsabili in conformitate cu legislatia Republicii Moldova).

(3) - Platile se vor efectua la cursul de schimb al BNR de la data platii.
Art.6. - Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor:
(1) - In termen de 10 zile de la fmalizarea tuturor actiunilor din proiect,

Municipiul Cahul transmite Municipiului Campina, un raport de justificare a
cheltuielilor aferente proiectului si de realizare a activitatilor cuprinse in acordul de
fmantare.

(2) - Raportul prevazut la alin.(l) insotit de un raport al ordonatorului
principal de credite se prezinta Consiliului local al Municipiului Campina, in termen
de 30 zile de la primire.

(3) - Raportul prevazut la alin.(l) va cuprinde cel putin descrierea activitatilor
desfIsurate pentru implementarea proiectului si detalierea pe capitole a cheltuielilor
aferente proiectului.

Art.7. - Solutionarea diferendelor:
(1) - Legea aplicabila prezentului acord de fmantare este legea romana.
(2) - Orice diferend aparut in legatura cu interpretarea si aplicarea prezentului

acord de fmantare se va solutiona, amiabil, de catre parti, pe calea negocierilor
directe si a consultarilor diplomatice.

Art.8. - Prevederi finale:
(1) - Daca pe durata implementarii proiectului care face obiectul acestui acord

de fmantare se constata, pe baza unui raport de audit realizat de auditori
independenti si solicitat de fmantatorul din Romania, ca autoritatea competenta din
Republica Moldova a cheltuit sume cu alta destinatie decat cea convenita de comun
acord in vederea implementarii proiectului, aceasta restituie sumele respective in



termen de o luna de la data constatarii. Finantatorul poate dispur
acestor sume, prin diminuarea finantarii pana la concurenta sumei m

(2) - Municipiul Cahul din Republica Moldova raspunrf
utilizare, in conformitate cu dispozitiile legale si prezentul aco|
sumelor alocate de Municipiul Campina, potrivit art.3, precur
inclusiv in cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice
urmare a implementarii acordului de finantare.

(3) - Prezentul Acord de finantare se poate modifica prin act aditional, prin
acordul partilor.

(4) - Prezentul Acord de finantare intra in vigoare dupa aprobarea acestuia de
catre autoritatea competenta a Municipiului Cahul, potrivit prevederilor legale in
vigoare din Republica Moldova si a autoritatii deliberative a Municipiului Campina,
Judetul Prahova din Romania.

Municipiul Campina, Municipiul Cahul,

m
Primar, Primar,

ing.Tiseanu Horia Laurentiu Dandis Nicolae

Secretar, Secretar,
jr.Moldoveanu Elena Aliona Tricolici

Directorjuridic,
jr.Anton Iulian

Director economic, Contabil sef,
ec.Tudorache Florentina - Alice Baragan Olesea




