ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE

pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean
Buzău a responsabilității de cofinanțare a două proiecte de
investiții ale municipiului Chișinău, Republica Moldova

Consiliul Județean Buzău;
Având în vedere:
-

-

-

referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului
de hotărâre, înregistrat sub nr. 7409/03.05.2022;
raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală și
Direcției economice înregistrat sub nr. 7410/03.05.2022;
avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău
anexate la hotărâre;
adresa Primăriei Municipiului Chișinău înregistrată la Consiliul Județean
Buzău sub nr. 2048/2022;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 108/2021 privind
aprobarea cooperării între Județul Buzău din România și Municipiul
Chișinău din Republica Moldova respectiv între Județul Buzău din
România și Sectorul Botanica din Republica Moldova;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 7/2022 privind
aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022 cu
rectificările ulterioare;
prevederile art. 35^ lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă asumarea de către Consiliul Județean Buzău a
responsabilității de cofinanțare a proiectelor de investiții ale Municipiului
Chișinău Republica Moldova astfel:

a) Amenajare și modernizare a Parcului Catedralei – Chișinău cu suma
de 350.000 euro;
b) Reparație capitală pasaj pietonal subteran din Bulevardul Dacia
intersecție cu Bulevardul Traian și Bulevardul Decebal, Chișinău,
Sectorul Botanica cu suma de 50.000 euro.
Art.2. (1) Virarea sumelor cu titlu de cofinanțare prevăzute la art. 1 lit.
„a” și „b” se va face la solicitarea Primarului General al municipiului Chișinău –
ordonator principal de credite, în tranșe corespunzătoare documentelor
justificative prezentate, la cursul euro-leu moldovenesc din data efectuării
plății.
(2) Sumele cu titlu de cofinanțare se asigură de la bugetul propriu
al Județului Buzău pe anul 2022, Capitolul 87 – alte cheltuieli economice.
(3) În cazul în care cofinanțarea aprobată în condițiile prezentei
hotărâri nu se va împlini până la sfârșitul exercițiul financiar 2022, restul
rămas va fi prevăzut în bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2023.
Art.3. Documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (1) vor fi
verificate de Direcția economică și Direcția pentru administrarea patrimoniului
și investiții.
Art.4. Direcția economică și Direcția pentru administrarea patrimoniului
și investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Primăriei Municipiului Chișinău
și structurilor menționate la art. 4 precum şi publicarea pe site–ul oficial al
Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ
Nr. 98
BUZĂU, 11 MAI 2022
Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă”,
- abţineri.

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 7409/03.05.2022

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea asumării de către
Consiliul Județean Buzău a responsabilității de cofinanțare a
două proiecte de investiții ale municipiului Chișinău,
Republica Moldova

Proiectul de hotărâre a fost inițiat în considerarea Acordurilor de
Cooperare perfectate de Județul Buzău cu Municipiul Chișinău și Sectorul
Botanica al acestui municipiu.
Autoritatea publică județeană a asigurat cofinanțarea și a altor
obiective de investiții din Republica Moldova - Raionul Soroca, respectiv
Reabilitarea Secției de terapie a Spitalului Raional, Extindere Bloc de odihnă
cu sală de conferințe la Centrul de odihnă și tineret.
Acum, după semnarea Acordurilor de Cooperare menționate anterior,
Municipiul Chișinău a solicitat cofinanțare pentru două proiecte de investiții,
unul vizând
celălalt

amenajarea și modernizarea Parcului Catedralei – Chișinău și

reparația capitală a pasajului pietonal subteran din Bulevardul

Dacia intersecție cu Bulevardul Traian și Bulevardul Decebal, Chișinău,
Sectorul Botanica.
Propun să dăm curs acestei solicitări prin adoptarea proiectului de
hotărâre inițiat.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
Direcția juridică și
administrație publică locală
Direcția economică
Nr. 7410/03.05.2022

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea asumării de către
Consiliul Județean Buzău a responsabilității de cofinanțare a
două proiecte de investiții ale municipiului Chișinău,
Republica Moldova

Conform art. 35^ lit. „a” din Legea nr. 273/2006 autoritățile
administrației publice locale din România pot aproba finanțarea unor
proiecte propuse de către autoritățile administrațiilor publice din Republica
Moldova, Ucraina și Serbia în baza acordurilor de înfrățire/cooperare
încheiate în condițiile legii și pentru obiective de investiții ale acestor
Unități Administrativ-Teritoriale.
În baza acestui temei de drept și a Acordurilor de Cooperare
aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 108/2021 a fost
inițiat proiectul de hotărâre.
Precizăm că în baza discuțiilor anterioare aprobării bugetului propriu
al Județului Buzău pentru anul 2022, sumele pentru cofinanțarea unor
proiecte în diferite domenii ale Municipiului Chișinău și Sectorul Botanica
din Republica Moldova au fost prevăzute în buget.
DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRELA OPREA

LIVIU-MIHAIL CIOLAN

