
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                          
DECIZIE nr. 6/

din 24 septembrie 2021

      Proiect  

Cu privire la modificarea Deciziei 
Consiliului raional nr. 5/28 din 18 iunie 2021

În  conformitate  cu  prevederile  art.  46  al  Legii  nr.  436/2006  privind
administraţia  publică  locală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  nr.
100/2017  cu  privire  la  actele  normative,  în  scopul  intensificării  relațiilor  de
colaborare  între  Raionul  Strășeni  din  Republica  Moldova  și  Județul  Harghita  din
România, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional  nr. 5/28 din 18 iunie 2021
„Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între Raionul Strășeni din
Republica Moldova și Județul Harghita din România”, după cum urmează:
     1) din textul deciziei se exclude cuvântul “înfrățire”;
     2) Anexa deciziei va avea următorul conținut (se anexează).

Preşedinte al şedinţei,                                                             _______________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina RUSU

Avizat:
Serviciul juridic                                    Ion Malic



Anexă 
la Decizia Consiliului raional Strășeni 

nr. 6/     din 24 septembrie 2021

Acord de Cooperare 
între Raionul Strășeni din Republica Moldova 

și Județul Harghita din România

Raionul  Strășeni  din  Republica  Moldova  și  Județul  Harghita  din  România,  denumite  în
continuare Părți,

Dorind să contribuie la dezvoltarea şi consolidarea relațiilor de prietenie între cele două unități
administrativ-teritoriale  și  deschiderea  de  noi  oportunități  de  colaborare  în  domeniul  administrației
publice locale și în alte domenii de interes reciproc,

Au convenit următoarele:

Articolul 1
Domenii de cooperare

Părțile  vor  coopera  în  domeniile:  administrativ,  economic,  investiții,  dezvoltare  teritorială,
dezvoltare rurală, educativ, cultural,  turism, politica socială, sport, mediu și alte domenii comune de
interes județean potrivit competențelor de care dispun în conformitate cu legislațiile naționale în vigoare
în Republica Moldova și în România. 

Articolul 2
Modalități de cooperare

     1. În baza principiilor cooperării bilaterale, a încrederii, egalității și avantajului reciproc, Părțile vor
dezvolta relații de colaborare în domeniile stabilite.
    2. În conformitate cu competențele lor specifice, Părțile:
         a) Vor acorda sprijinul necesar efectuării  de schimburi de experiență și de bune practici  în
domeniile menționate în Acord între delegațiile de specialiști din cadrul aparatului administrativ local; 
         b) Autoritățile locale și regionale județene se vor implica în promovarea culturii a tradițiilor locale
în cadrul unor programe de schimburi culturale și evenimente artistice la care să participe ansambluri
populare, artiști și oameni de cultură, precum și reprezentanți ai unor instituții culturale din cele două
județe;
         c)  În cadrul cooperării, părțile vor evalua posibilitățile de accesare a fondurilor externe pentru
punerea în aplicare a proiectelor de interes comun
     3.  Autoritățile  locale  coordonatoare  doresc  promovarea  și  finanțarea  unor  programe  comune
culturale,  sportive,  de tineret  și  educaționale,  stagii  de pregătire  profesională și  alte  acțiuni,  lucrări,
servicii sau proiecte de interes public care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie în cadrul celor
două unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu legislațiile în vigoare în statele lor.

Articolul 3
Aspecte financiare

Părțile vor suporta în mod independent, toate costurile legate de punerea în aplicare a prezentului
Acord de Cooperare, respectând limitele prevăzute de legislația națională a celor două Părți.



Articolul 4
Coordonarea activităților de cooperare

     1. Fiecare Parte va desemna un coordonator care va urmări implementarea eficientă a acestui Acord
de Cooperare.
     2. Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare și vor propune acțiuni
care pot fi întreprinse de ambele Părți.

Articolul 5
Modificarea Acordului de Cooperare

Prezentul Acord de Cooperare poate fi modificat sau completat în baza acordului reciproc, în
scris al Părților. Modificările și completările vor produce efecte în conformitate cu prevederile art. 6 al
Acordului.

 
Articolul 6

Aplicarea, durată și denunțare

     1. Prezentul Acord de Cooperare este încheiat pe o perioadă nedeterminată și va produce efecte de la
data semnării.
     2.  Oricare dintre Părți poate denunța prezentul Acord de Cooperare prin notificare scrisă adresată
celeilalte Părți. Denunțarea își va produce efecte începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării.
     3.  Încetarea prezentului  Acord de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor și
proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel
de către Părți.

Articolul 7
Diferende apărute cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de Cooperare

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de Cooperare se va
soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

Semnat la……................, la data de ………................ în două exemplare originale, în limba română. 

Pentru
Raionul Strășeni

din Republica Moldova
Președinte 

Pavel Tamaciuc

Pentru
Județul Harghita

din România
Președinte 

Borboly Csaba



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

raional nr. 5/28 din 18 iunie 2021”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul juridic.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul articolul 62 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, care stipulează:
„Articolul 62. Modificarea actului normativ
(1)  Modificarea  actului  normativ  constă  în  schimbarea  oficială  a  textului  actului,  inclusiv  a
dispoziţiilor finale sau tranzitorii, realizată prin modificări, excluderi sau completări ale unor părţi
din text.
(2) Pentru exprimarea normativă a intenţiei de modificare a actului normativ se indică expres actul
normativ  vizat,  cu  toate  elementele  de  identificare  necesare,  iar  dispoziţia  propriu-zisă  se
formulează  utilizîndu-se  sintagma  „se  modifică  după  cum  urmează:”,  urmată  de  redarea
modificărilor. Pot fi reproduse într-o nouă redacţie elementele structurale ale actului normativ sau
unele părţi ale acestora.”. 
Scopul și  finalitățile  urmărite  constau în soluționarea  solicitării  parvenite  din partea Consiliului
Județean Harghita pentru a modifica Acordul de colaborare între Raionul Strășeni din Republica
Moldova și Județul Harghita din România cu un nou conținut.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul  deciziei  ,,Cu privire  la  modificarea  Deciziei  Consiliului  raional  nr.  5/28 din 18 iunie
2021” conține în sine o anexă:
-  Acordul  de  cooperare  între  Raionul  Strășeni  din  Republica  Moldova  și  Județul  Harghita  din
România.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli din bugetul raional.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul necesită modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/28 din 18 iunie 2021 “Cu privire la
aprobarea  Acordului  de  colaborare  între  Raionul  Strășeni  din  Republica  Moldova  și  Județul
Harghita din România”.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza  celor  expuse  și  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  actele
normative, proiectul deciziei a fost avizat de către Serviciul juridic, secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul  deciziei  este plasat  pe pagina web oficială  a Consiliului  raional  www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul  art.  37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele  normative proiectul  a fost  expus
expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional.  Structura  și
conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Serviciul juridic                                                                                      Ion Malic
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