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NOTA INFORMATIVĂ  
 

la DECIZIA CONSILIULUI RAIONAL  UNGHENI 

”Cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Maramureș din România  

și Raionul Ungheni din Republica Moldova” 

 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Autorul textului este Secția Economie și Reforme a Consiliului raional Ungheni, de comun 

acord cu partenerii externi. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

 Consiliul Județean Maramureș, România și Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova, 

fiind convinși că relațiile internaționale oferă oportunități excelente pentru promovarea 

cooperării și schimbului de bune practici între aceste administrații publice locale, doresc să 

stabilească un Acord de Parteneriat supus ratificării de către organismele corespunzătoare 

locale și naționale. Scopul comun constă în relații de prietenie și de dezvoltare a cooperării între 

Județul Maramureș, România și Raionul Ungheni, Republica Moldova. În acest sens, în data de 

02.02.2023, Părțile au semnat Scrisoarea de intenție cu privire la cooperare și parteneriat între 

Județul Maramureș, România, și  Raionul Ungheni, Republica Moldova. Aprobarea proiectului 

Acordului și semnarea lui ulterioară va servi drept bază pentru dezvoltarea relațiilor în 

continuare. 

3. Fundamentarea economico-financiară  
Părţile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în cursul implementării 

prezentului Acord de Cooperare, în limitele stipulate de legislaţiile naţionale ale statelor celor 

două Părţi și bugetele disponibile.  

4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 Proiectul are la bază  art.43(t) al Legii  privind administraţia publică locală  nr. 436 din 

28.12.  2006. De asemenea, se încadrează în obiectivele strategice incluse în Strategia de 

dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2022-2030 și anume 

dezvoltarea și extinderea relațiilor de colaborare  transfrontaliere și internaționale. 

5. Principalele prevederi ale proiectului 

Scopul Acordului de Cooperare este de a la dezvolta cooperarea între organizațiile și 

instituțiile de știință, cultură, sănătate, învățământ, asistență și protecție socială, sport, turism, 

mediu, gospodărire comunală din unitățile lor administrativ-teritoriale 

În baza principiilor cooperării bilaterale, a încrederii, egalității și avantajului reciproc, 

Părțile vor dezvolta relații de colaborare  în următoarele domenii: 

a)   Administrație publică locală  

b)   Economie;  

c)   Învățământ și Cercetare; 

d)   Cultură și Sport; 

e)   Apărare civilă și siguranța persoanelor 

f) Mediu; 

g) Agricultură și dezvoltare locală; 

h) Alte domenii de cooperare de interes reciproc. 
 

 


