
          

          Proiect 

 

DECIZIA NR. 6/10.2 

 

Din 10 decembrie 2021        or. Drochia 

 

Privind încheierea unui Acord de  

cooperare  cu județul Iași, România. 

 

 

Ținînd cont de prevederile art. 109 din Constituţia Republicii Moldova, art. 

10 alin. (3) din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 

1253/1997, în temeiul art. 43 alin. (1) lit. t) şi alin. (2) din  Legea nr. 436/2006  

privind administraţia publică locală, art. 4 alin. (3), art. 5 din Legea nr. 435/2006 

privind descentralizarea administrativă, Consiliul raional Drochia DECIDE: 

1. Se acceptă cooperarea între raionul Drochia, Republica Moldova și județul 

Iași, România. 

2. Se aprobă Acordul de cooperare între județul Iași, România, reprezentat 

prin președintele Costel Alexe și raionul Drochia, Republica Moldova, reprezentat 

prin preşedintele raionului Alexei Vasilean, conform anexei, parte integrantă a 

prezentei decizii. 

3. Preşedintele raionului (Alexei Vasilean) va informa periodic Consiliul 

raional despre realizările, în raport cu administrația Consiliului județean Iași, 

România. 

          4. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și pe site-

ul Consiliului raional Drochia. 
 
 
   Inițiator: 

   Președintele raionului Drochia        Alexei VASILEAN  

 

   Avizează: 

                 Secretarul 

   Consiliului raional Drochia           Oxana GRIGORIȚA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie  

„Privind încheierea unui acord de cooperare cu județul Iași, România” 

 

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite  

Proiectul de decizie „Privind încheierea unui acord de cooperare cu județul Iași, România” a fost 

elaboratîn temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală, care prevede că, consiliul raional: „decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale 

administraţiei publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi 

servicii de interes public, promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, 

precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate, în scopul 

realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun”. 

Concomitent, art. 53 lit. g) și p) al aceleiaşi legi stipulează că, președintele raionului: „semnează 

actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional„ și „asigură colaborarea 

raionului cu alte unităţi administrativ – teritoriale, inclusiv din alte țări.” 

Urmărind sprijinirea colaborării economice la nivel local între agenţii economici şi având în vedere 

identificarea unor proiecte de dezvoltare economică şi socială, precum şi dorind încheierea unor 

parteneriate de colaborare pentru realizarea şi finanţarea din bugetele locale a unor obiective de investiţii 

în cele două unităţi administrativ-teritoriale, în conformitate cu legislaţiile în vigoare în cele două state, s-

a inițiat elaborarea proiectului de decizie „Privind încheierea unui acord de cooperare cu județul Iași, 

România”.   

Prin adoptarea actului normativ respectiv, se va reuși crearea unui cadru strategic favorabil pentru 

derularea unor programe, proiecte și activități comune în vederea dezvoltării durabile în următoarele 

domenii: administraţie publică şi dezvoltare locală, economie, cultură, tineret, sport, educaţie, turism, 

social, accesare de fonduri europene, protecţia mediului înconjurător, transport, protecţia medico-socială. 

2.Principalele prevederi ale proiectului. 

- Acceptarea semnării Acordului de cooperare cu județul Iași, România. 

- Colaborarea între raionul Drochia, Republica Moldova și județul Iași, România, va putea fi 

realizată, după cum urmează: 

- schimburi de experienţă între autorităţile publice locale şi structurile de specialitate subordonate 

acestora, inclusiv asociaţiile patronale ale oamenilor de afaceri-organizarea periodică de expoziţii, târguri 

de produse industriale, agroalimentare, bunuri de larg consum ale agenţilor economici; 

- derularea unor proiecte de dezvoltare economică şi socială care să fie în beneficiul comunităţilor 

locale pe care le reprezintă; 

- efectuarea de stagii de pregătire profesională şi schimburi interinstituţionale în diferite domenii de 

interes reciproc. 

- părţile vor stabili, în fiecare an, un plan de activităţi care va defini acţiunile comune ce vor fi 

efectuate și își vor evalua realizările. 

- părţile pot invita şi alte autorităţi ale administraţiei publice din România și din Republica Moldova 

să coopereze la realizarea unui proiect sau să participe la acțiuni comune.   

3.Fundamentarea economico-financiară 

Pentru realizarea obiectivelor din Acordul de Cooperare, județul Iași, România și raionul Drochia, 

Republica Moldova pot participa la finanţarea unor obiective de investiţii aleunor programe comune 

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

contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie. 

4.Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare, apoi va fi înaintat și 

examinat în ședința Consiliului raional. 

         Întru respectarea prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, 

proiectul de decizie dat va fi plasat spre consultări publice pe pagina oficială a Consiliului raional Drochia 

www.drochia.md, compartimentul Transparența decizională, Proiecte de decizii.  

În contextul celor expuse mai sus, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, se propune 

aprobarea proiectului de decizie „Privind încheierea unui acord de cooperare cu județul Iași, România”.   
 

 

     Iurie OSTAVCIUC,  

Vicepreședintele raionului Drochia 
 

http://www.drochia.md/
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