
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                     DECIZIE nr. 3/ 
                                                 din 24 mai 2019   
                                                                                                        

Cu privire la aprobarea Acordului 
de colaborare dintre Raionul Străşeni 

i Jude ul Maramure , Româniaș ț ș

     În conformitate cu art. 43 lit. t), art. 46, art. 52 alin. (2) i art. 53 alin. (1) lit. g), p)ș
ale Legii nr. 436-XVI/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările iș
completările  ulterioare,  în  scopul  colaborării  cu  Jude ul  Maramure ,  România,ț ș
examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se aprobă semnarea  Acordului de colaborare dintre Raionul Străşeni i Jude ulș ț
Maramure , România, conform anexei.ș
     2.  Se împuterniceşte preşedintele raionului (M. Popa) să semneze Acordul de
colaborare dintre Raionul Străşeni i Jude ul Maramure , România.ș ț ș
     3.  Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
comisiilor consultative de specialitate.
     4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                          
                                                                 
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU

Avizat:

Serviciul juridic                                           I. Malic   
    
Vicepre edintele raionului                           I. Ursu                                  ș



                                                                                        Anexa
la Decizia Consiliului raional Stră eniș

                                                                            nr. 3/       din 24 mai 2019

ACORD DE COLABORARE

între Raionul Stră eni din Republica Moldova i Judeţul Maramure  din Româniaș ș ș

Raionul Stră eni din Republica Moldova şi Judeţul Maramure  din România,  denumite înș ș

continuare ”Părţi”,

Având  în  vedere  rela iile  de  prietenie  dintre  autorită ile  administra iei  publice  locale  iț ț ț ș

guvernele locale din Republica Moldova i România i comunită ile pe care le reprezintă, bazate peș ș ț

respect reciproc i sprijin în diferite domenii de interes comun,ș

Dorind  să  contribuie  la  dezvoltarea  cooperării  transfrontaliere  i  a  rela iilor  de  prietenieș ț

dintre statele lor,

Fiind interesate  de consolidarea  i  diversificarea  rela iilor  tradi ionale  de prietenie  dintreș ț ț
Păr i, ca i de dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administra ieiț ș ț
publice locale,

Convinse  de  faptul  că  această  nouă  formă  de  colaborare  va  contribui  la  diversificarea
rela iilor dintre Păr i,ț ț

Au convenit cele ce urmează:

 

           Articolul 1

            Obiective

Păr ile vor coopera, în vederea cre terii capacită ii institu ionale a autorită ilor publice localeț ș ț ț ț
din jude ele lor cu scopul asigurării dezvoltării economico-sociale a comunită ilor locale, precum iț ț ș
pentru implementarea unor proiecte  transfrontaliere  în conformitate  cu legisla iile  în vigoare înț
Republica Moldova i România.ș

           Articolul 2

   Domenii de cooperare

În  baza  principiilor  cooperării  bilaterale,  a  încrederii,  egalită ii  i  avantajului  reciproc,ț ș
Păr ile, în baza puterilor lor vor dezvolta rela ii de colaborare în următoarele domenii:ț ț

a) Administra ie publică locală;ț
b) Dezvoltarea legăturilor economice;
c) Învă ământ i Cercetare;ț ș
d) Cultură i Sport;ș
e) Apărare civilă i siguran a persoanelor;ș ț
f) Mediu;
g) Agricultură i dezvoltare locală;ș
h) Alte domenii de colaborare de interes reciproc.



        Articolul 3

Modalită i de cooperareț

În conformitate cu competen ele lor specifice, Păr ile:ț ț
a) vor impulsiona schimbul de delega ii, vizite ale exper ilor i speciali tilor în domeniileț ț ș ș

stabilite;
b) în acela i timp, vor ac iona pentru realizarea unui schimb de experien ă între structurileș ț ț

administrative aflate în coordonarea celor două păr i semnatare, stabilirea i realizarea unui sistemț ș
rela ional între aceste structuri i promovarea imaginii activită ii acestora la nivelul comunită ilorț ș ț ț
locale ale celor două nivele;

c) vor contribui la dezvoltarea cooperării între organiza iile i institu iile de tiin ă, cultură,ț ș ț ș ț
sănătate,  învă ământ,  asisten ă  i  protec ie  socială,  sport,  turism,  mediu,  din  unită ile  lorț ț ș ț ț
administrativ-teritoriale;

d) vor analiza posibilită ile de promovare a unor proiecte de dezvoltare economică i socialăț ș
în beneficiul  comunită ilor  pe care le reprezintă.  De asemenea vor fi  propuse proiecte  care potț
beneficia de sus inerea financiară a Uniunii Europene.ț

       Articolul 4

                         Aspecte financiare

Păr ile vor suporta pe bază de reciprocitate toate cheltuielile apărute în cursul implementăriiț
prezentului Acord de colaborare, în limitele stipulate de legisla iile na ionale ale statelor lor.ț ț

       Articolul 5

           Coordonarea activită ilor de colaborareț

1) Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a
acestui Acord de colaborare.

2) Coordonatorii  desemna i  de  către  Păr i  vor  elabora  un  plan  de  implementare  i  vorț ț ș
propune ac iuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele păr i.ț ț

       Articolul 6

                   Solu ionarea diferendelorț

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de colaborare
se va solu iona amiabil, de către Păr i, pe calea negocierilor directe.ț ț

      Articolul 7

        Modificarea Acordului de colaborare

Prezentul Acord de colaborare poate fi modificat sau completat în baza acordului reciproc, în
scris al Păr ilor. Modificările i completările intră în vigoare la data semnării.ț ș



      Articolul 8

        Intrarea în vigoare, durată i denun areș ț

1) Prezentul Acord de colaborare este încheiat pe o durată nedeterminată i intră în vigoare laș
data semnării.

2) Oricare dintre Păr i poate denun a prezentul Acord de colaborare printr-o notificare scrisăț ț
adresată celeilalte Păr i. în acest caz, prezentul Acord de colaborare nu mai este în vigoare începîndț
cu cea de-a 30-a zi de la data primirii notificării.

3) Încetarea prezentului Acord de colaborare nu va afecta punerea în aplicare a programelor
i  proiectelor  demarate  în  perioada  de  valabilitate  a  acesteia,  cu  excep ia  cazului  în  care  s-aș ț

convenit altfel de către Păr i. ț

Semnat la ___________________________________, în data de ________________________, în
două exemplare originale, în limba română, ambele texte fiind egal autentice.

 

  Pentru      Pentru

Raionul Stră eniș                                  Jude ul Maramureț ș

din Republica Moldova  din România

                Mihail POPA                                                                                            Gabriel Valer ZETEA

             Preşedintele                                                                                      Preşedintele
        Raionului Stră eni                                                                  Consiliului Jude ean Maramureș ț ș



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre 

Raionul Străşeni i Jude ul Maramure , România”ș ț ș

1.  Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Aparatul pre edintelui raionului.ș
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul  deciziei  a  fost  elaborat  în  conformitate  cu  art.  43.  lit.  t)  al  Legii  nr.  436/2006  privind
administra ia publică locală, cu modificările i completările ulterioare, care prevede: ”ț ș Consiliul raional
decide  în  condi iile  legii,  asocierea  cu  alte  autorită i  ale  administra iei  publice  locale,  inclusivț ț ț
cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări i servicii de interes public, promovarea iș ș
protejarea  intereselor  autorită ii  administra iei  publice  locale,  precum  i  colaborarea  cu  agen iiț ț ș ț
economici i asocia ii ob te ti din ară i din străinătate, în scopul realizării unor ac iuni sau lucrăriș ț ș ș ț ș ț
de interes comun”. 
Art. 53 lit. g) i p) al aceleia i legi stipulează că:ș ș  ”pre edintele raionului semnează actele şi contracteleș
încheiate în numele raionului sau al consiliului raional i asigură colaborarea raionului cu alte unităţiș
administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ări.”ț
Finalită ile urmărite prin adoptarea actului respectiv vor duce la dezvoltarea de raporturi avantajoase peț
multiple domenii de interes comun, realizarea de programe cu beneficii reciproce, care vor avea drept
consecin ă rezolvarea diverselor probleme de interes raional.ț
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Semnarea Acordului de colaborare presupune un schimb de experien ă i bune practici, derularea deț ș
proiecte  pe  diverse  domenii,  printre  care:  administra ia  publică  locală,  dezvoltarea  legăturilorț
economice, cultură, sport, educa ie, agricultură, protec ia mediului înconjurător etc.ț ț
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Raionul
Străşeni  i  Jude ul  Maramure ,  România”  se  va  realiza  în  conformitate  cu  legisla ia,  din  contulș ț ș ț
mijloacelor planificate în bugetul raional.
 5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
 6.  Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor expuse i în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,ș
proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Raionul Străşeni i Jude ulș ț
Maramure ,  România”  a fost  avizat  de către  vicepre edintele raionului,  Serviciul  juridic,  secretarulș ș
Consiliului raional Stră eni.ș
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  privind  transparen a  în  procesul  decizional,ț
proiectul deciziei este plasat pe pagina-web oficială a Consiliului raional Stră eni ș www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrită ii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor. ț ț
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice i exclude orice element care ar favoriza corup ia.ș ț
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul în cauză a fost expus
expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional  Stră eni.  Proiectulș
deciziei este în concordan ă cu Legea nr. 436/2006 privind administra ia publică locală, cu modificărileț ț

i completările ulterioare. Structura i con inutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.ș ș ț

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

Osnaci-Cotone  Iana,ț
Specialist principal în cadrul Sec iei comunicare i rela ii publiceț ș ț

http://www.crstraseni.md/

