
Proiect

REPUBLICA MOLDOVA
coNSrLruL RATONAL $TEFAN VODA

DECLZIAnr.4ll
din 09 iunie 2021

Cu privire la incheierea unei inlelegeri de cooperare
intre judelul Suceava qi raionul $tefan Vodd

Aferent adres[rii Consiliului Judefean Suceava m. 14.157 din26.05.2021.
in dorinla de a dezvolta relalii de colaborare gi prietenie, cu scopul credrii oportunitalilor de
cooperare in domeniul social, economic, administrativ, cultural gi educational intre
raionul $tefan Vodd (Republica Moldova) gi judelul Suceava (Romdnia);
In baza art. 43 alin.(l) lit. t) qi art. 46 din Legea nr.436-XYI din 28 decembrie 2006 privind

administratia publicd locald, Consiliul raional gtefan Vodd DECIDE:

1. Se aprob6 inlelegerea de cooperare intre raionul $tefan Vodd (Republica Moldova)
qi judeJul Suceava (Romdnia), in continuare (inlelegere), confo rm anexei.
2. Se deleagd 

^ 
dreptul, domnului Vasile Maxim, pregedinte al raionului $tefan Vod6,

pentru semnarea Inlelegerii.
3. Se permite deplasarea delegeliei raionului $tefan Vodd la Consiliul judejean Suceava, in perioada
23-25 intnte202l, pentru semnarea acordului de Inlelegere intre unitaflle administrative-teritoriale.
in componenld dupi cum urmeaz6:

preqedinte;
vicepreqedinte;

gef al direcfiei administralie public[.
 Eef al serviciului atragerca investiliilor qi integrare europeand.

4. Atribuliile preEedintelui raionului pentru perioada 23-25 iunie 202I, vor fi executate de cdtre
vicepreqedinte al raionului.

5. Contabilul qef al aparatului preqedintelui raionului va asigura calcularea qi achitarea surselor
financiare necesare, pentru deplasarea delegaliei, conforrnprevederilor legislafiei in vigore.
6. Sursele financiare pentru executarea prezentei decizii v-gr fi asigurate din bugetul raional in limita
mijloacelor aprobate.
7. Conducdtorii subdiviziunilor Consiliului raional Stefan Vodd vor intreprinde toate acfiunile
necesare pentru r ealizar ea inlelegerii.
8. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie  pregedinte al raionului.
9. Prezenta decizie se include in Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publicd pe pagina
web a Consiliului raional $tefan Vodd gi se aduce la cunoEtin!6:

Preqedintelui raionului gtefan Vodd;
Pregedintelui j udefului Suceava

Pregedintele gedinfei
Contrasemneazd:

Secretarul Consiliului raional lon furcan



AnexI
la decizia Consiliului raional $tefan Vodtr

nr.4ll din 09 iunie2027

infelegere de cooPerare

intre ,,Judeful Suceava din Romflnia qi Raionul $tefan Vod[ din Republica Moldova"

in dorinla de a dezvoltarelalii de cooperare gi prietenie,bazate pe respect, sprijin reciproc in

solulionarea unor probleme de interes comun, incredere qi egalitate, Jude{ul Suceava din Romflnia

gi Raionul $tefan VodI din Republica Moldova, denumite in continuare ,,Pd\i", au convenit asupra

celor ce urmeazd:

Articolul I
P6rlile vor dezvolta relalii de cooperare, potrivit competenjelor de care dispun qi in

conformitate cu legislalia in vigoare in statele 1or.

Articolul2
Cooperarea va consta in schimburi de informalii qi de experien\d,, realizarea de proiecte sau

programe comune, in urmdtoarele domenii: administrafie publicd1ocal6, urbanism, mediu, economie,

comerf, educafie, cultur6, sport Ei turism.

Articolul3
prezenta inlelegere se incheie pe o perioadd de 5 ani cu posibilitatea reinnoirii infelegerii pe

baza acltunilor concrete realizate prin implicarea comund a parlilor 9i va intra in vigoare la data

semn[rii.

Articolul4
inlelegerea poate fi denunlatd de fiecare Parte prin intermediul unei notificdri scrise adresate

celeilalte Parli. Denunlarea iEi va produce efectele dupd o perioadd de 3 luni de la data primirii

notificdrii.

Articolul5
Prezenta inlelegere poate fi modificatd sau completatd prin acordul scris al P5rfilor, iar

modificdrile sau completdrile intrd in vigoare conform art.3.

..'.

,
Semnat la............... ......, la data........... ", in doud exemplare originale, in

limbile oficiale ale statelor celor douf, Pdrti, ambele texte frind egal autentice.

Judelul Suceava din Romdnia

PRE$EDINTE,

Gheorghe FLUTUR

Raionul $tefan Vodd din Republica Moldova

PRE$EDINTE,

Vasile MAXIM




