
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. I. – La articolul 351 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, partea introductivă a alineatului (1) şi litera a) se modifică şi 

vor avea următorul cuprins: 

„Art. 351. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale din 

România pot aproba finanţarea unor proiecte propuse de către 

autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova şi 

Ucraina, în baza acordurilor de înfrăţire/cooperare încheiate în condiţiile 

legii pentru: 
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a) obiectivele de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale 

din Republica Moldova şi Ucraina;” 

 

Art. II. – La articolul 15 din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,            

nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(5) Autorităţile administraţiei publice locale din România pot 

încheia acorduri de înfrăţire/cooperare cu autorităţile administraţiei publice 

locale din Republica Moldova şi Ucraina pentru realizarea şi finanţarea 

unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale din 

Republica Moldova şi Ucraina, programe comune culturale, sportive, de 

tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională şi a altor acţiuni care 

contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie.” 

 

Art. III. – În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi 

fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice, vor elabora şi adopta 

ordinul comun prevăzut la art. 351 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 6 februarie 2018, cu respectarea prevederilor                           

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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