MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 359/06.07.2020

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanțării proiectului „Reabilitarea Parcului Alunelul” din Sectorul Buiucani,
Municipiul Chișinău, Republica Moldova
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4459/03.07.2020 al Direcţiei Generale
Investiţii;
Ţinând seama de Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;
Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Sector 6;
În conformitate cu prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 296/28.11.2019 privind aprobarea încheierii
Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Sectorul
Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova în vederea promovării unor interese
comune;
- Art. 35^1 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinţei și al Ministerul Finanţelor
Publice nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 35^1 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresei nr. 22/446 din 02.07.2020 a Preturii Sectorului Buiucani, înregistrată la Sectorul 6 al
Municipiului București cu nr. 18991/02.07.2020;
- Dispoziției nr. 94-d din 27 februarie 2019 a Primarului General Interimar al Municipiului
Chișinău cu privire la reconstruirea și amenajarea parcului „Alunelul” din Sectorul Buiucani;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi ale art. 166 alin. (2) lit. d) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă finanțarea proiectului „Reabilitarea Parcului Alunelul” din Sectorul
Buiucani, Municipiul Chișinău, Republica Moldova, din bugetul propriu al Consiliului Local al
Sectorului 6 al Municipiului București, cu suma de 846.000 Euro.
Art. 2. Se aprobă responsabilitățile părților, beneficiar și finanțator, cuprinse în Acordul
de finanțare care va fi încheiat între Sectorul 6 al Municipiului București din România și
Sectorul Buiucani al Municipiul Chișinău din Republica Moldova, conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să semneze Acordul de finanțare, după
îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege, în numele Sectorului 6 al Municipiului
București.
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală
Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului General al Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ,

Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul General al Sectorului 6

Demirel Spiridon

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

REFERAT DE APROBARE

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, în baza acordurilor de înfrățire/cooperare încheiate în condițiile legii
pentru:
a. obiective de investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova;
b. programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale;
c. stagii de pregătire profesională;
d. alte acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie”.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 296/28.11.2019 a fost aprobată
încheierea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și
Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova în vederea promovării unor
interese comune.
Prin adresa nr. 22/446 din 02.07.2020 transmisă de Pretura Sectorului Buiucani,
înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 18991/02.07.2020 se solicită
Sectorului 6 al Municipiului București acordarea suportului financiar în valoare de 846.000 Euro
pentru implementarea proiectului „ Reabilitarea Parcului Alunelul”. Valoarea totală a proiectului
este de 948.000 Euro, Pretura Sectorului Buiucani urmând a asigura din surse proprii 12% din
valoarea totală a lucrărilor, respectiv 102.000 Euro.
În acest sens, propunem acordarea cofinanțării proiectului menționat mai sus, din bugetul
propriu al Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, cu suma de 846.000 Euro.
Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Investiţii
nr. 4459/03.07.2020, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi ale
art. 166 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare
Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de hotărâre.
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Investiții

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII
Nr. 4459/03.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

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, în baza acordurilor de înfrățire/cooperare încheiate în condițiile legii
pentru:
a. obiective de investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova;
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 comun al ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței și al
ministrului Finanțelor Publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare
prevăzute la art. 35^ 1 din Legea nr.273/2006, a fost reglementată procedura de finanțare a
proiectelor propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova, 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 administrației publice din Republica Moldova
doar dacă sunt îndeplinite cumulativ trei condiții, și anume:
a. între unitatea administrativ-teritorială din România și cea din Republica Moldova să fie
încheiat un acord de înfrățire/cooperare;
b. unitatea adminstrativ-teritorială din Republica Moldova a transmis unității administrativteritoriale 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 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 administrativteritoriale din România a hotărârii de finanțare a proiectului propus de către unitatea
administrativ-teritorială din Republica Moldova, cuantumul finanțării, responsabilitățile părții
române și responsabilitățile părții moldovene.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 296/28.11.2019 a fost aprobată
încheierea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și
Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova în vederea promovării unor
interese comune.
Prin adresa 22/446 din 02.07.2020 transmisă de Pretura Sectorului Buiucani, înregistrată
la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 18991/02.07.2020 se solicită Sectorului 6 al
Municipiului București acordarea suportului financiar în valoare de 846.000 Euro pentru
implementarea proiectului „Reabilitarea Parcului Alunelul”. Valoarea totală a proiectului este de
948.000 Euro, Pretura Sectorului Buiucani urmând a asigura din surse proprii 12% din valoarea
totală a lucrărilor, respectiv 102.000 Euro.
În acest sens, propunem acordarea cofinanțării proiectului menționat anterior, din bugetul
propriu al Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, cu suma de 846.000 Euro.
Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6
aprobarea prezentului proiect de hotărâre.
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