
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare  
între  Judeţul Alba (România) şi Raionul Cahul (Republica Moldova) 

 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 august 2013; 
 Văzând: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de 
Cooperare între Judeţul Alba (România) şi Raionul Cahul (Republica Moldova); 

• Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Publice şi Informatică,nr.11851 din 
29.07.20132013; 

• Adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. 11735din 13.08.2013 2013, prin care 
se comunică Avizul favorabil pentru proiectul Înţelegerii de Cooperare între 
Judeţul Alba (România) şi Raionul Cahul (Republica Moldova); 

• Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 61225nr. din 
12.08. 2013, prin care se comunică Avizul favorabil pentru proiectul Înţelegerii de 
Cooperare între Judeţul Alba (România) şi Raionul Cahul (Republica Moldova); 

Luand in considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 - Comisia cooperare 
interinstitutionala si mediu de afaceri. 

Având în vedere prevederile art. 11-(3), art. 16, art. 91-(6), lit. c) şi art. 102-(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97-(1) şi 115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
   

H O T Ă R Â R E 
 

Art. 1. – (1) Se aprobă Înţelegerea de Cooperare între Judeţul Alba (România) şi Raionul 
Cahul (Republica Moldova), conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Înţelegerea de Cooperare este redactată în două exemplare originale, în limba română, 
ambele exemplare având aceeaşi valoare juridică. 

 
Art. 2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze    Înţelegerea de 

Cooperare între Judeţul Alba (România) şi Raionul Cahul (Republica Moldova).  
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

             PREŞEDINTE, 
        ION DUMITREL 

                                    CONTRASEMNEAZA 
                                                                                           p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  LILIANA NEGRUT 
 
 
Alba Iulia,  29.08.2013 
NR.155 
 



Anexă la 

Hotărârea nr.  155 din 29.08.2013 

 

 

 

ÎNȚELEGERE DE COOPERARE 

între Judeţul Alba (România) și Raionul Cahul (Republica Moldova) 

 

Județul Alba și Raionul Cahul, denumite în continuare părţi, 

 

• Având  în  vedere  istoria  comună  și  patrimoniul  cultural  comun  și  în  dorința 
consolidării  relațiilor  de  prietenie  și  cooperare  între  autoritățile  administrației  publice 
locale d ain Români  și Republica Moldova; 

• Subliniind  necesitatea  de  a  facilita  legăturile,  în  spiritul  cooperării  și  solidarității, 
între locuitorii lor, cu scopul de a crea condițiile pentru o dezvoltare echilibrată și durabilă; 

• Subliniind  necesitatea  întăririi  parteneriatelor  între  autoritățile  administrației 
publice locale, ca formă de cooperare funcțională, pentru generarea unei dezvoltări  locale 
sustenabile; 

 

prin prezenta Înțelegere au convenit după cum urmează: 

 

Art. 1 
Obiective: 

ărțile 
 

se angajează: 

- să  dezvolte  relațiile  dintre  ele  pe  baza  respectului  reciproc,  intereselor  comune, 
r , r   i

P
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înc ederii  și  egalității   potrivit  competențelo  de  care dispun  și  în conform tate  cu 
legislațiile în vigoare în statele lor; 

- să  acționeze  pentru  cunoașterea  valorilor  istorice  și  culturale  comune,  pentru 
cultivarea și dezvoltarea lor, în vederea unei mai bune înțelegeri a acestora; 



- să  elaboreze  și  să  realizeze  programe,  proiecte  și  acțiuni  comune  în  domenii 
precum: sprijinirea educației, inovației și sportului; promovarea valorilor culturale; 
dezvoltarea  cooperării  în  domeniul  politicilor  pentru  tineri;  dezvoltarea 
raporturilor instituționale; 

- s o a rsă  prijine co perare  valorizând inițiativele publice sau p ivate, în vederea măririi 
capacității de a realiza proiecte de interes comun; 

-  să  acționeze  pentru  identificarea  de  resurse  financiare necesare  implementării 
prezentei Înțelegeri; 

- csă  utilizeze  schimburile  de  experiență,  vizitele,  stagiile,  seminariile,  onferințele, 
participările la târguri și expoziții, ca instrumente de cooperare; 

- să  extindă  cooperarea,  prevăzută  prin  prezenta  Înțelegere  și  în  alte  domenii  de 
interes comun, potrivit atribuțiilor de care dispun la nivel local. 

 
 
 

Art. 2 
Domenii de cooperare 

 
A. Sprijinirea educației, inovării și sportului 

 
 

ărțile  recunosc  rolul  deosebit  de  important  al  educației,  inovării  şi  sportului  în 
ezvolt
P
d
 

area comunităților pe care le reprezintă și se angajează să susțină: 

- dezvoltarea de parteneriate  între  instituții educaționale şi de cercetare, organizații 
neguvernamentale, persoane fizice și  juridice care doresc să participe la proiectele 
promovate în domeniul educației; 

-  schimburile de elevi, studenți şi cadre didactice, prin programe şi acțiuni de interes

- 
comun; 
programe de stagii profesionale pentru studenții proveniți din cele două comunități; 

- ă  încurajeze  excelența  educațională  prin  organizarea  de  tabere  tematice  pentru 
. 

s
tinerii cu rezultate deosebite
 

Părțile,  conştiente  de  importanța  şi  beneficiile  activității  fizice  şi  sportive,  ca  factor 
enerator  de  sănătate,  vor  acorda  o  atenție  deosebită  politicilor  comune  menite  să 
ncurajeze practicarea sporturilor şi activității fizice. 
g
î
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B. Promovarea valorilor culturale 
 

ărțile,  acordând  o  atenție  specială  istoriei,  culturii  şi  patrimoniului  comune,  în  vederea 
nei m

 

P
u
 

ai bune înțelegeri a acestora: 

- cilitarea vor susține inițiativele de cooperare în domeniul cultural, îndreptate spre fa

- 
elaborării de programe, proiecte şi acțiuni de interes comun;  
vor acorda o atenție deosebită valorizării şi promovării culturii tradiționale; 

- vor  sprijini  cooperarea  între  actorii  din  domeniul  cultural,  prin  organizarea  şi 
participarea  la  evenimente  comune,  schimburi  de  experiență,  stagii  de  formare  şi 
rezidențe pentru artişti. 

 
 

 
C. Dezvoltarea cooperării în domeniul politicilor pentru tineri 

 
Părțile, a 
Raionu

  recunoscând  rolul  strategic  al  tinerei  generații  în  dezvoltarea  Județului  Alba  și 
  g

- 
lui Cahul, se an ajează să susțină: 
cooperarea şi inițiativele tuturor actorilor implicați în politicile destinate tinerilor; 

- cooperarea  şi  participarea  în  cadrul  programelor  europene  și  internaționale  de 
cultură și educație dedicate tinerilor; 

- schimburile de tineri, prin organizarea de vizite tematice, tabere, seminarii şi orice 
alte manifestări de interes comun; 

- promovarea principiilor  democrației  participative  în  rândul  tinerilor  şi  implicarea 
acestora în viața comunității, prin programe şi acțiuni comune. 

 
 
 
 

Art. 3 
Cooperarea internațională 

 
, egalității și avantajului reciproc, 

Părț
‐ în baza principiilor cooperării bilaterale, a încrederii
ile r

 
 vo  dezvolta relații de colaborare în domeniile stabilite; 

‐ în conformitate cu competețele lor specifice, Părțile:
a)  vor  contribui  la  schimbul  de  delegații,  vizite  ale  experților  și  specialiștilor  în 

domeniile stabilite; 

3 
 



b)  in  același  timp,  vor  acționa  pentru  realizarea  unui  schimb  de  experiență  între 
structurile  administrative  aflate  în  coordonarea  celor  două  Părți  semnatare,  stabilirea  și 
realizarea  unui  sistem  relațional  între  aceste  structuri  și  promovarea  imaginii  activității 
acestora la nivel local; 

c)  vor  promova  o  cultură  a  păcii,  în  contextul  înțelegerii  și  respectării  fiecărei 
individualități  locale,  cu  scopul de a  garanta o  conviețuire  armonioasă bazată pe valorile 
universale. 

 
 

Art. 4 
Aspecte financiare 

 
Părțile vor suporta în mod independent toate cheltuielile apărute în cursul  implementării 
rezentei Înțelegeri de Cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor 
elor două Părți. 
p
c
 

 
Art. 5 

Autorități competente 
 

tă Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficien a 
acestei Înțelegeri de Cooperare. 
Coordonatorii  desemnați  de  către  Părți  vor  elabora  un  plan  de  implementare  și  vor 
propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părți. 

 
Art. 6 

Amendarea  elegerii de Cooperare 
 

rezenta  Înțelegere  se  încheie  pentru  o  perioadă  nedeterminată  şi  va  intra  în  vigoare  la 

Înț

P
data semnării. 
 
Înțelegerea  poate  fi  denunțată  de  fiecare  Parte  prin  intermediul  unei  notificări  scrise 
dresate celeilalte Părți. Denunțarea îşi va produce efectele după o perioadă de 3 luni de la 

ri
a
data primirii notifică i. 
 
Prezenta  Înțelegere  de  Cooperare  poate  fi  amendată  sau  completată  în  baza  acordului 
reciproc,  în  scris  al  Părților.  Amendamentele  și  completările  intră  în  vigoare  în 
onformitate  cu  procedurile  stipulate  în  primul  paragraf  al  Articolului    7  al  prezentei 
nțelegeri. 
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Art. 7 
Intrarea în vigoare, durată, denunțare 

 
rezenta Înțelegere de Cooperare este încheiată pe durată nedeterminată și intră în vigoare P
la data semnării. 
 
Oricare  dintre  Părți  poate  denunța  prezenta  Înțelegere  de  Cooperare  prin  înștiințarea 
scrisă adresată celeilalte Părți.  
n acest caz, prezenta Înțelegere de Cooperare nu mai este în vigoare începând cu cea de‐a Î
30‐a zi de la data înștiințării. 
 
Obligațiile asumate înainte de denunțarea prezentei Înțelegeri vor fi aduse la îndeplinire de 
către Partea care a solicitat încetarea colaborării. 
Încetarea prezentei Înțelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor 
i proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepția cazului în care s‐a ș
convenit altfel de către Părți. 
 
emnată la ……..................………….., la data de ………………… 2013, în două exemplare originale, 
n limba română, ambele texte fiind egal autentice. 
S
î
 
 
 
 
 Județul Alba, România                                                                   Raionul Cahul, Republica Moldova 
       Ion DUMITREL                                                                                     Avram MICINSCHI 
 
 
             Președinte                                       Președinte 
l Consiliului Județean Alba                                                                            al Raionului Cahul a
 


	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA
	HOTĂRÂRE
	                                    CONTRASEMNEAZA
	                  LILIANA NEGRUT
	Alba Iulia,  29.08.2013





