
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL STEFAN VODA

DECIZIE nr.l/12
din 03 martie 2022

Cu privire la aprobarea incheierii unui Act adilional
de modificare $i completare a Acordului de Cooperare
intre Judegul Vaslui din Romrinia qi

Raionul $tefan Vodd din Republica Moldova.

Urmare demersului Direcfiei administralie publicd a Aparatului preqedintelui raionului
$tefan Vodd nr. 0l din 04 februarie 2022;
Adresarea Consiliului raional $tefan Vodb nr. 22610211-10 din 13.10.2021, inregistrat la Consiliul
Jude{ean Vaslui sub nr. 14837 din 14.10.2021, privind solicitarea de sprijin financiar pentru
implementarea proiectului ,,Reparalia capitald a blocului "8" al IMSP Spitalului
r a ict nal $ t efan Vo dit " ;

Acordului de Cooperare intre Judelul Vaslui din RomAnia qi Raionul $tefan Vodi din
Republica Moldova, incheiat in data de 16.06.2009, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Inbaza art.43 alin. (l) lit. t) 9i art. 46 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administralia
publici locald, Consiliul raional $tefan Vod5, DECIDE:

1. Se aprobd incheierea unui Act adifional de modificare qi completare a Acordului de Cooperare
intre Judelul Vaslui din RomAnia Ei Raionul $tefan Vodd din Republica Moldova, semnat la Vaslui,
Ia data de 1 6 iunie 2009, conform anexei, care face parte integrantd din prezenta decizie.
2. Se imputernicegte preqedintele raionului $tefan VodA sd semneze in numele qi pentru
Consiliul raional $tefan Vodd, actul adilional previzut in pct. I al prezentei decizii.
3. Aducerea la implementarea prezentei decizii revine pregedintelui raionului $tefan Vodd gi

direcJiei administraJie publicd a aparatului preqedintelui raionului.
4. Prezenta decizie se include in Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se publicd pe

pagina web a Consiliului raional $tefan Vodd qi se aduce la cunogtinfa:

Pregedintelui raionului $tefan Vod6;
Direc[iei administralie public a aparatului pregedintelui raionului;
Consiliului Judetean Vaslui.

Preqedintele qedinfei
Contrasemneazd:

Secretarul Consiliului raional

Iuri Pogor

Ion turcan



ACT ADITIONAL NR.2

de modificare qi cornpletare a Acordului de Coo

Judetul Vaslui din Rominia gi Raionul $tefan Vodi din Republica

la data de 16 iunie 2009, cu modificirile qi completirile

la decizia Consiliului

semnaa la Vaslui'

Judelul Vaslui din Romdnia Ei Raionul $tefan

la data de 16 iunie 2009, modificat $i completat

tradilionale de prietenie dintre Pdrfi,

bilaterale in domeniile turism, sport,

Judeful Vaslui din Rominia Ei Raionul $tefan Vodi din Republi:a ite in

continuare Pirli;
avAnd in vedere Acordul de Cooperare dintre

Vodd din Republica Moldova, semnat la Vaslui,

Drin Actul aditional nr.1 din 23 septembrie 2015;

fiind interesate de consolidarea qi diversificarea relaliilor

precum gi de dezvoltarea unei noi dimensiuni a cooperdrlt

tineret $i sdnetate;

au convenit la incheierea prezentului act adilional la Acordul de cooperare intre Judelul

din Romania qi Raionul $tefan Vod[ din Republica Moldova, dupd cum urrnetva:

Articolul I
DupA capitolul VII se introduc capitolele vII^l, vll^2 qi VII^3 cuprinzand arl. 28"1-28^10, cu

urmdtorul cuprins:
VII"1. iN DOMENIUL SANATATII

Art.28^1. pdrfile vor sprijini schimbul permanent de informalii privind legisla{ia in vigoare in

domeniu din cele dou6 1dri.

Arl2}n2. pdrlile vor incuraj a 9i facilita schimbul de experienld 9i bune practici intre specialigtii

in domeniu din cele doud unitd{i administrativ-teritoriale, precum qi alte acliuni comune de formare

a specialiqtilor.

Art.28^3. Pdr{ile, de comun acord 9i pe bazd de reciprocitate, vor organiza vizite qi schimburi de

delegali.

Ar1.28 4. pd(ile vor colabora Ia elaborarea $i implementarea unor proiecte de investijie in

domeniul sindtalii.
VII"2, iN DOMENIUL TURISMULUI $I SPORTULUI

Art.28^5. Parlile vor sprijini dezvoltarea turismului (in special a agroturismului, turismului

ecuJnenic ai cultural) gi vor promova reciproc potenJialul turistic al celor doud unitdfi administrativ-

teritoriale, in scopul creqterii numdrului de vizitatori.

Art.28^6. Pdrlile vor sprijini organizarea le schimburi de experienJd intre instituliile qi

organizaliile cu activitate in domeniul sporlului din Judelul Vaslui qi Raionul $tefan voda.

Art.28^7. pdrtile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiJii, intre sportivi, cu

participarea sportivilor, echipelor, antrenorilor din cele doud unitdli administrativ-teritoriale.

VII^3. iN DOMENIUL TINERETULUI

Art. 28"8. pd4ile vor incuraja colaborarea activd qi schimbul de experienld in domeniul

tineretului prin: organizarea de tabere de vard pentru copii 9i adolescenJi, schimb de informalii 9i

publicalii pe teme de tineret, schimb de informafii privind organizaiiile Ei miEcdrile de tineret in

localitafile din Judelul Vaslui Ei Raionul $tefan Vodd.

Art.28^9. pd4ile vor incuraja pafiiciparea reprezentanlilor lor la activitali bilaterale de tineret:

festivaluri, conferinle, simpozioane, seminare, expozilii, reuniuni, forumuri, programe de

volunlariat gi alte evenimente.

Vaslui



la realizarea si finantarea unor obiective de investilii ale Raionului $tefan lica

Moldova, a unor programe comune culturale, sportive, de tineret 9i educa{ionale, stagii de pregdtire

profesionald qi a altor acliuni care contribuie la dezvoltarea relaliilor de prietenie, conform

prevederilor legale in vigoare."
Articolul III

prezentul Act AdiJional produce efecte de la data semndrii, pe perioada de valabilitate a

Acordului de cooperare semnat de cele dou[ Pd(i in anul 2009'

Articolul IV
Toate celelalte prevederi ale Acordului de cooperare inhe JudeEul vaslui din Rom6nia Ei

Raionul $tefan Vodd din Republica Moldova rdmdn neschimbate'

Art.28^10. Autorititile locale vor acorda sprijinul necesar desfEqurbrii in

evenimente qi programe comune in cele doud unitdli adminishativ-teri

grupuri organizate de tineret gi reprezentanfi ai celor doud Pdrfi.

Articolul II
Alineatul I al art. 30^1 se modifici Ei va avea urmdtorul cuprins:

"(1) Pentru realizarea obiectivelor din Acordul de cooperare, J clpa

in doud exemplare originale, in limba

Pentru Raionul $tefon Votld

din Republica Moldova

PreEedinte

VASILEMAXIM

Semnat la

romAnd.

, la data de

Pentru lude(ul Vaslui

din Romhnia

Preqedinte

DUMITRU BUZATU


