
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Acordului de finantare incheiat intre

Orasul Cimislia, Raionul Cimislia din Republica MoIdova si
Municipiul Campina, Judetul Prahova din Romania

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.244/18 septembrie 2017 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea Acordului de fmantare incheiat intre Orasul Cimislia, Raionul Cimislia
din Republica Moldova si Municipiul Campina, JudeUil Prahova din Romania;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.245/18 septembrie 2017, promovat de Directia

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.69.246/18 septembrie 2017, promovat de Directia

economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportui Comisiei buget, fmanJe, programe finantare europeana,

administrarea domeniului public $i privat $i agricultura din cadrul Consiliului local
al Municipiului Campina:

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizUl Secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.69.247/
18septembrie2017;

- H.C.L. nr.23/26 niartie 2015 privind aprobarea Acordului de infratire si
cooperare mtre Municipiul Campina, Judetul Prahova din Romania si Ora^ul
Cimislia, Raionul Cimislia din Republica Moldova;

In conformitate cu prevederile:
- Procedurii din 1 iulie 2014 de finan{are a proiectelor propuse de catre

autorita^ile administra^iei publice locale din Republica Moldova, in baza acordurilor
de fman^are incheiate cu autoritatile administratiei publice locale din Romania,
aprobata prin Ordinul nr.ll20/2014 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice;

- art.36, alin.(2), lit."e" $i alin.(7), lit."a" din Legea nr.215/2001 privind
administra^ia publica locala, republicata, modificata si completata;

In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea
nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata, modificata si
completata,



ConsiIiuI local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Acordul de finantare incheiat intre Orasul Cimislia, Raionul
Cimislia din Republica Moldova si Municipiul Campina, Judetul Prahova din
Romania, conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Punerea in aplicare a Acordului de finantare mentionat la art. 1 se va
realiza dupa transmiterea de catre autoritatea competenta a Orasului Cimislia a
actului administrativ de aprobare, potrivit prevederilor legale in vigoare din
Republica Moldova.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directieijuridice;
- Orasului Cimislia, Raionul Cimislia din Republica Moldova.
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ACORD DE FINANTARE

Incheiatintre: , : l
1. Orasul Cimislia, Raionul Cimislia din Republica Moldova, cV<&^4jul in oras;
Cimislia , b-dul Stefan cel Mare, nr.l4, cod de inregistrare fiscala
in calitate de V^eneficiar pentru proiectul "Construire Biserica crestirT%Ftedexa cu
hramul Sf.M.Mc. "Gheorghe Purtator de Biruinta", in calitate de beneficiar,
reprezentat legal de domnul Raileanu Gheorghe, 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
"Construire Biserica crestin ortodoxa cu hramul Sf.M.Mc. "Gheorghe Purtator de
Biruinta", in calitate de fmantator, reprezentat legal de domnul Tiseanu Horia
Laurentiu, Primar, pe de alta parte;

In baza Acordului de infratire si Cooperare incheiat intre Municipiul Campina,
Judetul Prahova din Romania si Orasul Cimislia, Raionul Cimislia din
Republica Moldova, aprobat prin Hotararea Consiliului al Municipiului Campina
nr.23/26 martie 2015, partile au convenit incheierea prezentului acord de fmantare,
pentru proiectul "Construire Biserica crestin ortodoxa cu hramul Sf.M.Mc.
"Gheorghe Purtator de Biruinta", potrivit prevederilor legale, in vigoare, din
Republica Moldova si a Hotararii Consiliului Consiliului al Municipiului Campina
nr.23/26martie2015.

Art.l. Obiectul acordului de fmantare
Implementarea proiectului "Construire Biserica crestin ortodoxa cu hramul Sf. M.
Mc. "Gheorghe Purtator de Biruinta" propus de orasul Cimislia.
Art.2. Durata acordului de fmantare
Durata acordului de fmantare este cuprinsa intre data aprobarii prezentului acord de
fmantare de catre fiecare dintre autoritatile deliberative din fiecare tara si data de
31 decembrie 2017.
Art.3. Valoarea proiectului
Valoarea totala a proiectului care face obiectul fmantarii este de 6.750.000 lei MLD
(316.000 EURO), din care contravaloarea a 20.000 lei RON (in lei MLD), reprezinta
fmantarea de catre Consiliul Local al Municipiului Campina.
Art.4 Responsabilitatile partilor:
(l)Responsabilitatilebeneficiaruluisunturmatoarele:
1. sa respecte acordul de infratire si cooperare;
2. sa respecte destinatia sumei acordata in baza acordului de fmantare; 2S"/0 * - OK

n 7 Qn f jg
*J 7 if



' -
3. sa utilizeze suma alocata de catre fmantator exclusiv pentm|iffrplementarea
proiectului,carefaceobiectulprezentuluiacorddefmantare; |"v' , '
4. sa permita accesul reprezentantilor fmantatorului la obiectivela^^i^activitatile
convenite prin acord; ^t/V^'' ^
5. sa prezinte fmantatorului un raport de justificare a cheltuielil6r^aferehte
proiectului si de realizare a activitatilor cuprinse in acordul de fmantare;
6. sa intreprinda toate activitatile necesare realizarii obiectivului stabilit de comun
acord;
7. sa restituie fmantatorului suma alocata de acesta in vederea implementarii
proiectului, care face obiectul prezentului acord de fmantare, ramasa necheltuita sau
neutilizata la data fmalizarii proiectului, in termen de maxim 6 luni de la aceasta
data;
8. sa restituie fmantatorului toate sumele alocate de acesta in vederea implementarii
proiectului, care face obiectul prezentului acord de fmantare, 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 acordul de infratire si cooperare;
2. sa isi prevada in buget sumele necesare fmantarii proiectului/activitatii prevazuta
in acordul de fmantare;
3. sa intreprinda toate activitatile necesare realizarii obiectivului stabilit de
comun acord.
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 Orasul
Cimislia din Republica Moldova, in conformitate cu anexa nr.2 la Ordinul
1120/2014 pentru aprobarea procedurii de fmantare prevazute la art.35^ din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale.
(2) Platile pentru fmantarea proiectului vor fi fa^cute de catre fmantator in baza
documentelorjustificative (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 dejustificare a cheltuielilor:
(1) In termen de 10 zile de la fmalizarea tuturor actiunilor din proiect, Orasul
Cimislia 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 (1) 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 (1) va cuprinde cel putin descrierea activitatilor
desfasurate 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 pre|entului acord
de fmantare se va solutiona, amiabil, de catre parti, pe calea negocieri|^p&irecte sj a
consultarilor diplomatice.

- i

Art.8. Prevederi fmale:
(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 convemta de comun acord m
vederea implementarii proiectului, fmantatorul va recupera aceste sume, putand cere
diminuarea fmantarii pana la concurenta sumei neeligibile.
(2) Orasul Cimislia din Republica Moldova raspunde de modul de utilizare, m
conformitate cu dispozitiile legale si prezentul acord de fmantare, a sumelor alocate
de Municipiul Campina, potrivit art. 3 precum si fata de terti, inclusiv in cazul
prejudiciilor materiale sau morale de orice natura, produse ca urmare a
implementarii acordului de fmantare.
(3) Prezentul Acord de fmantare se poate modifica prin act aditional, prin acordul
partilor.
(4) Prezentul Acord de fmantare intra in vigoare dupa aprobarea acestuia de catre
autoritatea competenta a Orasului Cimislia, potrivit prevederilor legale m vigoare
din Republica Moldova si a autoritatii deliberative a Municipiului Campina, Judetul
Prahova din Romania.

Municipiul Campina, Orasul Cimislia,

Primar,
ia Laurentiu

Secretan
jr.Moldovaa:m Elena

^
Director economic,

Ec. Birligiu Cristi Vasile

Secretar,
Anastasia

Contabilsel.
Corina Turutea



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNIClPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.69.244/18 septembrie 2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - Lauren{iu - Primaful Municipiului Campina, in

conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra{iei publice
locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare $i
Func{ionare al Consiliului local al Municipiului Campina, inaintez la Aparatul permanent
al Consiliului local proiectul dehotarare privind aprobarea Acordului de finantare
:ncheiat tntre Orasul Cimislia, Raionul Cimislia din Republica MoIdova si
Municipiul Campina, Judetul Prahova din Romania.

Cu ocazia aprobarii bugetului local al Municipiului Campinape anul 2017,
prin H.C.L. nr.54/31 martie 2017 s-a alocat suma de 20.000 lei in vederea finantarii
Orasului Cimislia pentru proiectul "Construire biserica crestin ortodoxa cu hramul
Sf.M.Mc. Gheorghe Purtator de Biruinta".

Acordul de fmantare a fost semnat cu respectarea prevederilor H.C.L.
nr.23/2015 privind aprobarea Acordului de infratire si cooperare intre Municipiul
Campina, Judetul Prahova din Romania si Orasul Cimislia, Raionul Cimislia din
Republica Moldova si avand in vedere Procedura de finantare a proiectelor propuse
de catre autorita{ile administratiei publice locale din Republica Moldova, in baza
acordurilor de finan{are incheiate cu autorita^ile administratiei publice locale din
Romania, aprobata prin Ordinul nr.ll20/2014 al Ministerului Dezvoltarii Regionale
si Administratiei Publice. In raport de prevederile acestui act normativ care
reglementeaza conditiile privind incheierea acordurilor, in cuprinsul acestuia s-a
mentionat ca va intra in vigoare dupa aprobarea lui de catre autoritatea deliberativa a
Municipiului Campina si autoritatea competenta a Orasului Cimislia, potrivit
prevederilor legale in vigoare din Republica Moldova.

Prin Acordul de fmantare s-au stabilit responsabilitatile partilor, conditiile de
plata si termenele, precum si persoanele responsabile.

In concluzie, in vederea acordarii sumei aprobate de Consiliul local si avand
in vedere perioada ramasa pana la sfarsitul anului, solicit aprobarea Acordului de
finantare.

Cadrul local aplicabil:
- prevederile Procedurii din 1 iulie 2014 de finan{are a proiectelor propuse de

catre autoritaJile administra{iei publice locale din Republica Moldova, in baza
acordurilor de finan{are incheiate cu autorita{ile administra^iei publice locale din
Romania, aprobata prin Ordinul nr.ll20/2014 al Ministerului Dezvoltarii Regionale
si Administratiei Publice;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."e" si alin.(7), lit."a" si art.ll5, alin.(l),
lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea nr.2l5/2001 privind administra^ia
publica locala, republicata, modificata si completata.

PRIM
ing.Tiseanu JH^Ha Lauren{iu
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