
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării proiectului „Resistematizarea şi amenajarea centrului expoziţional - 
muzeu Ialoveni„ propus de Raionul Ialoveni din Republica Moldova 

 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 februarie 2015; 
Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului 
„Resistematizarea şi amenajarea centrului expoziţional - muzeu Ialoveni„ propus de Raionul Ialoveni 
din Republica Moldova; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei juridice şi relaţii publice şi Direcţiei dezvoltare şi 
bugete nr.3432/24.02.2015. 

Luând în considerarea avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia dezvoltare 
economică, bugete, strategii. 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.113/26.07.2012 privind aprobarea 
Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba  (România) şi Raionul Ialoveni (Republica Moldova). 

Văzând: 
- adresa Raionului Ialoveni - Republica Moldova nr.02/1-7-117 din 17.02.2015 înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr.3139/19.02.2015. 
- Dispoziţia nr.44-g din 24 februarie 2015 a Preşedintelui Raionului Ialoveni; 
Având în vedere prevederile : 
- art.35^1 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Ordinului ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.1.120/2014 pentru aprobarea 

procedurii de finanţare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- art. 91 alin. (6) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şi art. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice locale  

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1. Se aprobă finanţarea proiectului „Resistematizarea şi amenajarea centrului expoziţional - 
muzeu Ialoveni„ propus de Raionul Ialoveni din Republica Moldova, din bugetul propriu al Judeţului 
Alba, în sumă de 50.000 euro. 
 Art.2. Se aprobă Acordul de finanţare încheiat între Judeţul Alba-prin Consiliul Judeţean Alba şi 
Raionul Ialoveni - prin Consiliul Raional Ialoveni din Republica Moldova, conform anexei-parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.3. Direcţia dezvoltare şi bugete va duce la  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
        Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 
 - Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 
 - Raionului Ialoveni-Republica Moldova 
 - Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 
 
 
 PREŞEDINTE                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
Ion DUMITREL                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI  
                                                                                                                   Dana POTOPEA 
 
 
 
Alba Iulia, 26.02.2015 
Nr.32 



 
ANEXA la Hotărârea CJA  nr.32/26.02.2015 

 
 
    România                  Republica Moldova 
  Judeţul Alba                                              Raionul Ialoveni 
Consiliul Judeţean                            Consiliul Raional 
 

 
 

ACORD  DE  FINANŢARE 
 

 
 Încheiat între: 

1. Raionul Ialoveni - prin Consiliul Raional din Republica Moldova, cu sediul în oraşul 
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr.33, cod de înregistrare fiscală ............, în calitate de beneficiar 
pentru proiectul Resistematizarea şi amenajarea centrului expoziţional - muzeu Ialoveni, 
reprezentat legal de domnul Lilian Popescu, având funcţia de preşedinte, 

pe de o parte,  
şi  
2.  Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, P-ţa Ion 

I.C. Brătianu, nr.1, judeţul Alba, tel. 0258/813380, fax 0258/813325, cod fiscal 4562583,  în calitate de 
finanţator pentru proiectul Resistematizarea şi amenajarea centrului expoziţional - muzeu Ialoveni, 
reprezentat legal de domnul Ion Dumitrel – preşedinte; 

În baza Înţelegerii de cooperare aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
nr.113/26.07.2012, părţile au convenit la încheierea prezentului acord de finanţare, pentru proiectul 
aprobat prin Dispoziţia nr.44-g din 24 februarie 2014  a  Preşedintelui Consiliului Raional Ialoveni, 
potrivit prevederilor legale, în vigoare, din Republica Moldova şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 
nr….…./24.02.2015 . 
 ART.1. Obiectul acordului de finanţare  
 Implementarea proiectului „Resistematizarea şi amenajarea centrului expoziţional - muzeu 
Ialoveni„ propus de Raionul Ialoveni din Republica Moldova 
 ART. 2. Durata acordului de finanţare 
 Durata acordului de finanţare este cuprinsă între data semnării prezentului acord de finanţare şi 
data de 30.10.2015 .   
 ART. 3.Valoarea proiectului 
 Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării este de 100.000 din care 50.000 EURO 
finanţat de către Consiliul Judeţean Alba din România şi 50.000 EUR finanţat de către Raionul Ialoveni 
- prin Consiliul Raional din Republica Moldova. 
   ART.4. Responsabilităţile părţilor 
 (1) Responsabilităţile beneficiarului sunt următoarele: 
 1. să respecte acordul de înfrăţire/cooperare; 
 2. să respecte destinaţia sumelor acordate în baza acordului de finanţare; 
 3. să utilizeze suma alocată de către finanţator exclusiv pentru implementarea proiectului, care 
face obiectul prezentului acord de finanţare; 
 4. să permită accesul reprezentanţilor finanţatorului la obiectivele şi activităţile convenite prin 
acord; 
 5. să prezinte finanţatorului un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului şi de 
realizare a activităţilor cuprinse în acordul de finanţare; 
 6. să întreprindă toate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord; 
 7. să restituie finanţatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care 
face obiectul prezentului acord de finanţare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării 
proiectului, în termen de maximum 6 luni de la această dată; 
 8. să restituie finanţatorului toate sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, 
care face obiectul prezentului acord de finanţare, care au fost cheltuite cu altă destinaţie decât cea 
convenită de comun acord în vederea implementării proiectului; 
 



 (2) Responsabilităţile finanţatorului sunt următoarele: 
 1. să respecte acordul de înfrăţire/cooperare; 
 2. să îşi prevadă în buget sumele necesare finanţării proiectelor/activităţilor prevăzute în acordul 
de finanţare; 
 3. să întreprindă toate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord; 
 ART.5. Prevederi privind cererile de plată, plăţile şi termenele de plată 
 Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba va efectua plăţi în conturile indicate de partea 
moldoveană în baza cererilor de plată intermediare şi/sau finale întocmite de către Raionul Ialoveni - 
prin Consiliul Raional din Republica Moldova, în conformitate cu anexa nr.2 la Ordinul 1120/2014. 
 ART.6. Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor 
 (1) În termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acţiunilor din proiect, Raionul Ialoveni - prin 
Consiliul Raional din Republica Moldova transmite Consiliului Judeţean Alba un raport de justificare a 
cheltuielilor aferente proiectului şi de realizare a activităţilor cuprinse în acordul de finanţare. 
. (2) Raportul prevăzut la alin.(1) însoţit de un raport al ordonatorului principal de credite se 
prezintă Consiliului Judeţean Alba în termen de 30 zile de la primire.  
 (3) Raportul prevăzut la alin.(1) va cuprinde cel puţin descrierea activităţilor desfăşurate pentru 
implementarea proiectului şi detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului.  
  ART.7. Soluţionarea diferendelor 
 (1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanţare este legea română. 
 (2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului acord de finanţare 
se va soluţiona, amiabil, de către părţi, pe calea negocierilor directe şi a consultărilor diplomatice. 
  ART. 8. Prevederi finale  
 (1) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanţare se 
constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenţi şi solicitat de finanţatorul din 
România, că autoritatea competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu altă destinaţie decât cea 
convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, finanţatorul va recupera aceste sume, 
putând cere diminuarea finanţării până la concurenţa sumei neeligibile. 
 (2) Raionul Ialoveni - prin Consiliul Raional din Republica Moldova răspunde de modul de 
utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale şi prezentul acord de finanţare, a sumelor alocate de 
Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba potrivit art. 3 precum şi faţă de terţi, inclusiv în cazul 
prejudiciilor materiale sau morale de orice natură, produse ca urmare a implementării acordului de 
finanţare. 
 (3) Prezentul Acord de finanţare se poate modifica prin act adiţional, prin acordul părţilor. 

 
      Judeţul Alba       Raionul Ialoveni 

 prin                prin 
Consiliul Judeţean Alba      Consiliul Raional Ialoveni 

  
        Preşedinte                     Preşedinte 
     Ion Dumitrel              Lilian Popescu 
 
 
 Director executiv       Director economic,  
     Aitai Marian       ______________ 
 
 CFP         CFP    
 
 Consilier Juridic       Consilier Juridic 
 
 
 
 
 
                

 


