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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui Acord de finanţare între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu şi 

Raionul Anenii Noi, prin Consiliul Raional Anenii Noi din Republica Moldova, în vederea finanţării 

proiectului ”Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei în sală sportivă în raionul Anenii 

Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina nr. 3A” 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.23055 din 20 decembrie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.23062 din 20 decembrie 2021 al Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- Decizia nr.07/07 din 9 decembrie 2021 a Consiliului Raional Anenii Noi; 

- avizul nr.112/27.12.2021 al Comisiei buget, finanţe, economice, fonduri europene şi mediu de afaceri; 

- avizul nr.138/22.12.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.173 alin.(7) lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a) și lit.f), art.197 

alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Acordului de cooperare între Județul Giurgiu din România și Raionul Anenii Noi din 

Republica Moldova aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.201 din 24 septembrie 2021; 

- prevederile art.351 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- prevederile Ordinului nr.1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art.351 

din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de finanţare între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean 

Giurgiu şi Raionul Anenii Noi, prin Consiliul Raional Anenii Noi din Republica Moldova, în vederea 

finanţării proiectului „Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei în sală sportivă în 

Raionul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina nr. 3A”. 

Art.2. Finanţarea asigurată de Consiliul Judeţean Giurgiu în baza Acordului de finanţare este de 

166.458,98 euro şi va fi cuprinsă în bugetul propriu al Judeţului Giurgiu pe anul 2023, la titlul VII „Alte 

transferuri” cod indicator 55.02.04 „Alte transferuri curente în străinătate”. 

Art.3. (1) Se aprobă contractul-cadru de finanțare prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Județean Giurgiu să semneze, în numele şi pentru 

Județul Giurgiu, acordul de finanţare menționat la alineatul (1). 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului, Serviciului buget-finanţe şi 

contabilitate şi Raionului Anenii Noi pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului general al județului. 

 
 

PREȘEDINTE,         CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Aurelia Brebenel 

 

 

 

Giurgiu,27 decembrie 2021 

Nr.337 
Adoptată cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.337 din 27.12.2021 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

ACORD-CADRU DE FINANŢARE 

 Nr. _____________ , încheiat în data de _____________ 2021 

Încheiat între: 

1. JUDEȚUL GIURGIU, prin Consiliul Județean Giurgiu, adresa sediului: Bdl. București nr. 

10, Giurgiu, județul Giurgiu, cod postal 080045, cod de înregistrare fiscală 4938042,în calitate 

de finanţator pentru proiectul ”Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei în sală 

sportivă în raionul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina nr. 3A”, reprezentat legal de domnul 

Dumitru BEIANU, având funcţia de Președinte al Consiliului Județean Giurgiu, pe de o parte, 

şi 

2. RAIONUL  ANENII NOI - REPUBLICA MOLDOVA prin Consiliul Raional ANENII 

NOI, adresa autorităţii administraţiei publice locale …………………………......., cod de 

înregistrare fiscală ............................., în calitate de beneficiar pentru proiectul „Reconstrucția 

fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei în sală sportivă în Raionul Anenii Noi, or. Anenii 

Noi, str. Tighina nr. 3A”, reprezentat legal de domnul Ion VICOL, având funcţia de pre;edinte, 

În baza Acordului de cooperare din data de 08 noiembrie 2021 și aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 201 din data de 24 septembrie 2021, părţile au 

convenit la încheierea prezentului acord de finanţare, aprobat potrivit Deciziei Consiliului 

Raional Anenii Noi din Republica Moldova nr. 07/07din data de 9 decembrie 2021 şi a 

Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr. ............. din data de ................... . 

ART. 1 Obiectul acordului de finanţare 

 Implementarea proiectului ”Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei în 

sală sportivă în raionul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina nr. 3A”. 

ART. 2 Durata acordului de finanţare 
 Durata acordului de finanţare este 24 luni, începând cu 1 ianuarie 2022  și până la data de 

31 decembrie 2023. 

ART.3 Valoarea proiectului 

 Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării este de 166.458,98 euro, din care 

166.458,98  euro finanţat de către Judeţul Giurgiu/Consilul Judeţean Giurgiu şi  0 euro finanţat de 

către Raionul Anenii Noi.  

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, activităţile şi documentele 

justificative convenite prin acord;  
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   5. să prezinte finanţatorului rapoarte 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 o lună de la această dată;  

   8. să restituie finanţatorului în termen de o lună de la data constatării toate sumele alocate de 

acesta în vederea implementării proiectului, care fac obiectul prezentului acord de finanţare şi 

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; 

4. să finanțeze activitățile proiectului. 

ART. 5 Prevederi privind cererile de plată, plăţile şi termenele de plată 

(1) Pentru plata cheltuielilor aferente proiectului, Consiliul Raional Anenii Noi întocmește cereri 

de plată intermediare și/sau finale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.  

(2) Cererile de plată vor fi insoțite de documente justificative și de un tabel centralizator, conform 

modelului prevăzut în anexa nr. 2. 

(3) În baza cererilor de plată intermediare si/sau finale și a prevederilor din acordurile de 

finanțare, Consiliul Județean Giurgiu va deconta Raionului Anenii Noi plăți deja efectuate.  

(4) Lista documentelor justificative pe baza cărora se vor efectua plățile constituie anexa nr. 3 la 

prezentul acord. 

(5) Plățile vor fi efectuate în conturile indicate de partea moldoveană, în euro la cursul de schimb 

al BNR de la data plății.  

ART. 6 Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor 

(1) În termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acțiunilor din proiect, Consiliul Raional Anenii 

Noi transmite Consiliului Județean Giurgiu un raport de justificare a cheltuielilor aferente 

proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare, însoțit de un raport 

de audit independent.  

(2) Raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse 

în acordul de finanțare și rapoartele intermediare de progres privind cheltuielile și acțiunile 

realizate în anul financiar respectiv  trebuie să cuprindă cel puțin descrierea activităților 

desfășurate pentru implementarea proiectului și detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente 

proiectului, conform modelului din anexa 4. 

(3) Rapoartele prevazute la alin (1)si (2), însoțite de un raport al ordonatorului principal de 

credite, se prezintă autorității deliberative - Consiliului Județean Giurgiu, în termen de 

maximum 30 zile de la primire.  

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. 
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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) Fișa proiectului menționat la art. 1 constituie anexa nr. 5 la prezentul acord. 

(3) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la dubla finanțare constituie 

anexa nr. 6 la prezentul acord. 

(4) Prezentul acord de finantare se poate modifica/completa prin act aditional, prin acordul 

partilor.  

Incheiat astazi…………….. la ……………. în doua exemplare. 

 

 

Județul Giurgiu       Consiliul Raional Anenii Noi 

prin  

     Consiliul Județean Giurgiu 

 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

 

 

 

                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Aurelia Brebenel 
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Anexa nr. 1 la Acordul de finanțare 

Cerere de plată 

Unitatea administrativ- teritoriala din 

Republica Moldova raionul Anenii Noi 

Nr. de inregistrare................................. 

Data                     2023 

Judetul Giurgiu – Consiliul Județean Giurgiu 

 

Nr. De inregistrare................................. 

Data............................................ 

CERERE DE PLATA 

1. Cerere de plată nr.   

2. Tipul cererii de plată Intermediară  

Finală x 

SUMA (EUR) 166.458,98 euro (100% din valoarea proiectului) 

3. Denumirea proiectului ”Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei 

în sală sportivă în raionul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. 

Tighina nr. 3A” 

4. Descrierea activităților ce 

urmează a se finanța din 

sumele solicitate 

 

În cadrul proiectului preconizăm recondiționarea unui obiect 

(fostă cazangerie) cu o suprafață de cca. 238 m2, care ar 

servi drept sală de sport (probele box și lupte). 

Clădirea are regimul de înălțime P. 

 

Construcția aparține Consiliului raional Anenii Noi, este 

amplasată în centrul orașului Anenii Noi, în vecinătatea celui 

mai mare liceu din raion – ”M. Eminescu” (cu сca. 1000 de 

elevi), pe un teren proprietate publică a Consiliului raional. 

 

Sub aspect tehnico-arhitectural obiectul dispune de toate 

avizele și expertizele necesare. 

Obiectiv general: 

Crearea unei infrastructuri sportive moderne în domeniul 

lupte și box și promovarea acestor sporturi în raionul Anenii 

Noi 

Obiective specifice 

O1 Crearea infrastructurii pentru lupte și box 

O2 Promovarea domeniilor sportive vizate 

Activități pe scurt: 

Activități detaliat: 

În conformitate cu obiectivele proiectului, se vor desfășura 

următoarele activități: 

O1: 

1.1. Desfășurarea procedurii de achiziții publice. 
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1.2. Reparația clădirii. 

1.3. Instalarea sistemului de încălzire, înlocuirea rețelelor 

de apă și canalizare, rețelelor electrice, sistemului de 

ventilare, etc. 

1.4. Amenajarea teritoriului adiacent (suplimentare 

proiectului drumul de acces va fi reparat de primăria 

or. Anenii Noi). 

1.5. Recepția finală a obiectului. 

1.6. Dotarea cu utilaj sportiv aferent. 

1.7. Auditul independent al proiectului. 

Desfășurarea procedurii de achiziții privind lucrările de 

reparație a maternității prin Licitație cu publicarea anunțului 

in BAP, conform Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile 

publice, dar şi în conformitate cu prevederile legislației 

privind achizițiile publice în vigoare, pentru execuția 

lucrărilor și prestarea serviciilor de dirigenție de șantier. 

 

Lucrările de construcție se vor realiza conform Autorizației 

de construire obținută în baza prevederilor legale și cu 

respectarea Proiectului de execuție, a caietului de sarcini, a 

listelor de cantități și a detaliilor de execuție elaborate de 

către proiectant.  

La finalizarea lucrărilor se va proceda la recepția acestora. 

Supravegherea tehnică a lucrărilor va fi efectuată pe toată 

durata lucrărilor de către un responsabilul tehnic autorizat în 

conformitate cu Legea RM nr. 721 din 02.02.1996 privind 

calitatea în construcţii. 

 

O2: 

2.1. Campanie de promovare pentru sala de sport. 

2.2. Desfășurarea unui campionat/turneu între echipele 

din Anenii Noi și Giurgiu 

2.3 Promovarea finanțatorului prin toate mijloacele. 

Activitățile de informare și comunicare vor asigura 

transparența proiectului și vizibilitatea publică a donatorilor, 

printr-o serie de activități. 

Turneul între sportivii celor 2 UAT (minim 20 de sportivi) va 

contribui la promovarea acestor sporturi și la oferirea unei 

perspective transfrontaliere. 

La intrarea în sala de sport, pe plăcuță informativă, va fi 

inscripționat finanțatorul , suma oferită, denumirea 

proiectului, etc. 

Activitățile de proiect vor fi reflectate în presa locală. 

 

5. Perioada de implementare a 

proiectului 

De la: data semnării Până la: 31.12.2023 
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6. Adresa autorității 

administrației publice locale 

din Republica Moldova 

Orașul Anenii noi, MD-6501,Piața 31 August 4 

7. Codul fiscal  

8. Persoana de contact(numele și 

funcția, telefon, fax și e-mail) 

- Octavian Zelinski, specialist investiții CR Anenii Noi, 

+37367479905, octavian.zelinski@gmail.com  

9. Numele băncii  

10. Adresa băncii  

11. Codul IBAN  

12. SWIFT  

ION VICOL, președintele raionului Anenii Noi 

…………… 

(semnătura și ștampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:octavian.zelinski@gmail.com
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Anexa nr.2 la Acordul de finanțare 

Unitatea administrativ- teritoriala din Republica Moldova 

Nr. de inregistrare................................. 

Data............................................ 

 

TABEL CENTRALIZATOR 

Denumirea proiectului..................................... 

Cheltuieli efectuate in perioada………………… 

BUGET ECHIPAMENT CREATIVEHUB ANENII NOI 

N/o Denumire 

lucrare/serviciu/

achiziție 

Unitate 

de 

măsură 

Nr. de 

unități 

Preț unitar 

(MDL/EUR) 

Preț total 

(MDL/EUR) 

Finanțator 

1 Reconstrucția 

fostei cazangerii 

cu schimbarea 

destinației ei în 

sală sportivă în 

raionul Anenii 

Noi, or. Anenii 

Noi, str. Tighina 

nr. 3A 

Unit. 1 3342280,00/ 

166458,98 

3342280,00/ 

166458,98 

CJ 

Giurgiu 

/CR 

Anenii 

Noi 

 

TOOTAL BUGET, EURO 166458,98 

 

Tip  cheltuiala, pe 

capitole, conform 

bugetului anexat 

fisei de proiect, 

nr. si data contract 

Nr. si 

data 

factura 

Suma 

inscrisa pe 

factura 

(monedalo

cala) 

Nr si 

data 

docum. 

de plata 

Suma totala 

platita 

(moneda 

locala) 

Din care 

Suma 

solicitata 

de la CJG 

suma platita 

de APL 

R.Moldova 

1 2 3 4 5=6+7 6 7 

Capitolul I.  

       

       

Capitolul II.  

       

Capitolul III.  
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Instrumente       

TOTAL (moneda locala)    

 Curs de schimb (EUR/MDL)……………….. 

Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL=……………………. 

 

Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unității teritorial- administrative din 

Republica Moldova 

…………… 

(semnătura și ștampila) 

 

 

Responsabil cu operatiunilefinanciare 

…………… 

(numele in clar, semnătura și ștampila) 
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Anexa nr.3 la Acordul de finanțare 

 

Documentele necesare decontării cheltuielilor efectuate in cadrul acordului de finanțare: 

 Pentru bunuri, servicii si lucrări:  

- contracte (daca există); 

- factura fiscală şi dovada plăţii (ordin de plată, chitanță, etc) pentru 

bunurile/serviciile/lucrările achiziţionate; bon fiscal ştampilat; 

- extrase de cont; 

- copii după nota de recepţie pentru bunuri/proces verbal de recepție pentru servicii și/sau 

lucrări; 

- toate facturile și documentele de plată vor avea mențiunea „Remis spre rambursare 

Consiliului Județean Giurgiu, pentru proiectul ”Reconstrucția fostei cazangerii cu 

schimbarea destinației ei în sală sportivă în raionul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina 

nr. 3A”; 

- toate documentele se vor depune în copii pe care va fi aplicată mențiunea „conform cu 

originalul”, semnătura reprezentantului legal și ștampila autorității administrației publice 

locale din Republica Moldova 

- documentele justificative trebuie sa fie inscrise cu toate informatiile necesare din punct de 

vedere al formei, respectiv seria si numarul documentului, data emiterii si cea a scadentei, 

emitentul documentului cu toate datele de identificare, conturile bancare si banca unde sunt 

deschise acestea, sa fie semnate şi ştampilate 

- documentele justificative anexate in dosarul de decont trebuie sa fie emise în perioada de 

desfăşurare a proiectului, respectiv incepand cu data semnarii contractului de finantare si 

pana la data finalizarii acestuia sau pana la depunerea raportului final; • 
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Anexa nr.4 la Acordul de finanțare 

 

Raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților 

cuprinse în acordul de finanțare 

 

1. Denumirea proiectului 

 

”Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei 

în sală sportivă în raionul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. 

Tighina nr. 3A” 

2. Rezumatul proiectului 

 

În cadrul proiectului preconizăm recondiționarea unui obiect 

(fostă cazangerie) cu o suprafață de cca. 238 m2, care ar 

servi drept sală de sport (probele box și lupte). 

Clădirea are regimul de înălțime P. 

 

Construcția aparține Consiliului raional Anenii Noi, este 

amplasată în centrul orașului Anenii Noi, în vecinătatea celui 

mai mare liceu din raion – ”M. Eminescu” (cu сca. 1000 de 

elevi), pe un teren proprietate publică a Consiliului raional. 

 

Sub aspect tehnico-arhitectural obiectul dispune de toate 

avizele și expertizele necesare. 

Obiectiv general: 

Crearea unei infrastructuri sportive moderne în domeniul 

lupte și box și promovarea acestor sporturi în raionul Anenii 

Noi 

Obiective specifice 

O1 Crearea infrastructurii pentru lupte și box 

O2 Promovarea domeniilor sportive vizate 

 

Grupuri-țintă: 

 Tinerii din raionul Anenii Noi (cca. 27% din populația 

raionului). 

 

Beneficiari: 

 Direcți: 179 de sportivi practicanți ai probelor vizate 

 Indirecți: Sportivii din raionul Anenii Noi (cca. 2000 

de persoane per total, la profesioniști și amatori). 

 

3. Descrierea activităților 

realizate 

 

Activități pe scurt: 

Activități detaliat: 

În conformitate cu obiectivele proiectului, se vor desfășura 

următoarele activități: 

O1: 

1.8. Desfășurarea procedurii de achiziții publice. 
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1.9. Reparația clădirii. 

1.10. Instalarea sistemului de încălzire, înlocuirea 

rețelelor de apă și canalizare, rețelelor electrice, 

sistemului de ventilare, etc. 

1.11. Amenajarea teritoriului adiacent (suplimentare 

proiectului drumul de acces va fi reparat de primăria 

or. Anenii Noi). 

1.12. Recepția finală a obiectului. 

1.13. Dotarea cu utilaj sportiv aferent. 

1.14. Auditul independent al proiectului. 

 

Lucrările de construcție se vor realiza conform Autorizației 

de construire obținută în baza prevederilor legale și cu 

respectarea Proiectului de execuție, a caietului de sarcini, a 

listelor de cantități și a detaliilor de execuție elaborate de 

către proiectant.  

La finalizarea lucrărilor se va proceda la recepția acestora. 

Supravegherea tehnică a lucrărilor va fi efectuată pe toată 

durata lucrărilor de către un responsabilul tehnic autorizat în 

conformitate cu Legea RM nr. 721 din 02.02.1996 privind 

calitatea în construcţii. 

 

O2: 

2.1. Campanie de promovare pentru sala de sport. 

2.2. Desfășurarea unui campionat/turneu între echipele 

din Anenii Noi și Giurgiu 

2.3 Promovarea finanțatorului prin toate mijloacele. 

Activitățile de informare și comunicare vor asigura 

transparența proiectului și vizibilitatea publică a donatorilor, 

printr-o serie de activități. 

Turneul între sportivii celor 2 UAT (minim 20 de sportivi) va 

contribui la promovarea acestor sporturi și la oferirea unei 

perspective transfrontaliere. 

La intrarea în sala de sport, pe plăcuță informativă, va fi 

inscripționat finanțatorul , suma oferită, denumirea 

proiectului, etc. 

Activitățile de proiect vor fi reflectate în presa locală. 

 

4. Rezultatele obținute 

 
Produs final: 

 Deschiderea sălii de sport  –infrastructură dedicată 

dezvoltării luptelor și boxului în regiune; 

 Amenajarea terenului aferent; 

 Reparația drumului de acces variantă asfalt (surse 

extra-proiect, responsabil primăria orașului); 

 Turneu sportiv cu cca. 20 de participanți din Anenii 

Noi și Giurgiu; 
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Cheltuieliefectuate in perioada………………… 

Tip  cheltuiala, pe 

capitole, conform 

bugetului anexat fisei 

de proiect, 

nr. si data contract 

Nr. si 

data 

factura 

Suma 

inscrisa pe 

factura 

(monedalo

cala) 

Nr si data 

docum. de 

plata 

Suma totala 

platita 

(moneda 

locala) 

Din care 

Suma 

solicitata 

de la CJG 

suma platita 

de APL 

R.Moldova 

1 2 3 4 5=6+7 6 7 

Capitolul I.  

       

       

Capitolul II.  

       

Capitolul III.  

       

       

TOTAL (moneda locala)    

 

 

 Curs de schimb (EUR/MDL)……………….. 

Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL=……………………. 

Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unității teritorial administrative din 

Republica Moldova 

…………… 

(semnătura și ștampila) 

 

 

Responsabil cu operatiunilefinanciare 

…………… 

(numele in clar, semnătura și ștampila) 
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Anexa nr.5 la Acordul de finanțare 

 

Fișa de proiect  

1. Denumirea autoritatii solicitante Consiliul Raional Anenii Noi – Republica 

Moldova 

2. Denumirea proiectului 

 

”Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea 

destinației ei în sală sportivă în raionul Anenii 

Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina nr. 3A” 

3. Valoarea totală a proiectului care 

face obiectul finanțării  

 

Anexa 2 la Decizia CR nr. 07/07 din 9.12.2021 

4. Suma solicitata de la Judetul Giurgiu  166.458,98 euro, echivalent în lei calculat la 

cursul BNM la data adoptării deciziei date. 

5. Contributia proprie a solicitantului - 

6. Rezumatul proiectului În cadrul proiectului preconizăm 

recondiționarea unui obiect (fostă cazangerie) 

cu o suprafață de cca. 238 m2, care ar servi 

drept sală de sport (probele box și lupte). 

Clădirea are regimul de înălțime P. 

 

Construcția aparține Consiliului raional Anenii 

Noi, este amplasată în centrul orașului Anenii 

Noi, în vecinătatea celui mai mare liceu din 

raion – ”M. Eminescu” (cu сca. 1000 de elevi), 

pe un teren proprietate publică a Consiliului 

raional. 

 

Sub aspect tehnico-arhitectural obiectul dispune 

de toate avizele și expertizele necesare. 

Obiectiv general: 

Crearea unei infrastructuri sportive moderne în 

domeniul lupte și box și promovarea acestor 

sporturi în raionul Anenii Noi 

Obiective specifice 

O1 Crearea infrastructurii pentru lupte și box 

O2 Promovarea domeniilor sportive vizate 

 

Grupuri-țintă: 

 Tinerii din raionul Anenii Noi (cca. 27% din 

populația raionului). 

 



F-PG 15.07 15 

Beneficiari: 

 Direcți: 179 de sportivi practicanți ai 

probelor vizate 

 Indirecți: Sportivii din raionul Anenii 

Noi (cca. 2000 de persoane per total, la 

profesioniști și amatori). 

 

7. Descrierea activităților ce urmează a 

se finanța in cadrul proiectului 

 

Activități pe scurt: 

Activități detaliat: 

În conformitate cu obiectivele proiectului, se 

vor desfășura următoarele activități: 

O1: 

1.15. Desfășurarea procedurii de achiziții 

publice. 

1.16. Reparația clădirii. 

1.17. Instalarea sistemului de încălzire, 

înlocuirea rețelelor de apă și canalizare, 

rețelelor electrice, sistemului de 

ventilare, etc. 

1.18. Amenajarea teritoriului adiacent 

(suplimentare proiectului drumul de 

acces va fi reparat de primăria or. Anenii 

Noi). 

1.19. Recepția finală a obiectului. 

1.20. Dotarea cu utilaj sportiv aferent. 

1.21. Auditul independent al proiectului. 

 

Lucrările de construcție se vor realiza conform 

Autorizației de construire obținută în baza 

prevederilor legale și cu respectarea Proiectului 

de execuție, a caietului de sarcini, a listelor de 

cantități și a detaliilor de execuție elaborate de 

către proiectant.  

La finalizarea lucrărilor se va proceda la 

recepția acestora. 

Supravegherea tehnică a lucrărilor va fi 

efectuată pe toată durata lucrărilor de către un 

responsabilul tehnic autorizat în conformitate cu 

Legea RM nr. 721 din 02.02.1996 privind 

calitatea în construcţii. 

 

O2: 

2.1. Campanie de promovare pentru sala de 

sport. 

2.2. Desfășurarea unui campionat/turneu 

între echipele din Anenii Noi și Giurgiu 

2.3 Promovarea finanțatorului prin toate 

mijloacele. 
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Activitățile de informare și comunicare vor 

asigura transparența proiectului și vizibilitatea 

publică a donatorilor, printr-o serie de activități. 

Turneul între sportivii celor 2 UAT (minim 20 

de sportivi) va contribui la promovarea acestor 

sporturi și la oferirea unei perspective 

transfrontaliere. 

La intrarea în sala de sport, pe plăcuță 

informativă, va fi inscripționat finanțatorul , 

suma oferită, denumirea proiectului, etc. 

Activitățile de proiect vor fi reflectate în presa 

locală 

8. Principalele rezultate preconizate  Produs final: 

 Deschiderea sălii de sport  –infrastructură 

dedicată dezvoltării luptelor și boxului în 

regiune; 

 Amenajarea terenului aferent; 

 Reparația drumului de acces variantă 

asfalt (surse extra-proiect, responsabil 

primăria orașului); 

 Turneu sportiv cu cca. 20 de 

participanți din Anenii Noi și Giurgiu; 

 

9. Perioada de implementare a 

proiectului 

 

De la data semnării  - 31.12.2023 

10. Adresa autorității administrației 

publice locale din Republica 

Moldova 

Orașul Anenii noi, MD-6501,Piața 31 August 4 

11. Persoana de contact (numele și 

funcția, telefon, fax și e-mail)  

- Octavian Zelinski, specialist investiții CR 

Anenii Noi, +37367479905, 

octavian.zelinski@gmail.com 

Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unității teritorial- administrative din 

Republica Moldova 

…………… 

(semnătura și ștampila) 

 

 

 

 

 

mailto:octavian.zelinski@gmail.com
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Anexa nr.6 la Acordul de finanțare 

 

 

Declarație pe proprie răspundere cu privire la dubla finanțare 

 

 

Subsemnatul/a ……………………………..….……, CNP …………………………........ 

domiciliat/ă în ………………. Str. ………………………. Nr.…… ap. ……. tel. fix 

……………… tel. mobil ……….............…. e-mail 

......................................…………………reprezentant legal al………………. (denumirea unității 

teritorial- administrative din Republica Moldova beneficiare) 

în calitate de beneficiar/ă al proiectului………………….declar pe proprie răspundere că 

activităţileşi lucrările din cadrul proiectului cu titlul:  

„Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei în sală sportivă în Raionul Anenii 

Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina nr. 3A” finanțat de Consiliul Județean Giurgiu, nu au fost finanțat 

și din alte surse. 

 

Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine următoarele 

consecinţe: restituirea sumelor acordate de Consiliul Județean Giurgiu la care se vor adăuga 

penalități la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României. 

 

Cunoscând pedeapsa prevăzută la art. 326 din Codul Penal pentru infracțiunea de fals în declarații, 

am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă. 

 

 

 

Data: …………………    Semnătura: ................... 

 

 

 

N.B. Dubla finanțare -aceasta sintagma se referă la finanțarea unei activități de două ori, din două 

surse diferite. Daca un solicitant încearcă să obțină finanțare pentru activități susținute deja de o 

altă sursă, există riscul dublei finanțări. Elementele dublei finanțări ale unei operațiuni nu sunt 

eligibile și deci nu vor fi rambursate. 


