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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Giurgiu din România și Raionul Anenii 

Noi din Republica Moldova 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

întrunit în ședință ordinară, 

 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.15660 din 09.09.2021 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr. 15668 din 09.09. 2021 al Compartimentului Dezvoltare regională; 

- avizul Ministerului Afacerilor Externe nr.G1/1592 din 09.08.2021; 

- avizul nr.54 din 16.09.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. nr.79477/01.07.2021; 

- prevederile art.173 alin.(7) lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.f), art.197 

alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2) şi art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Acordul de cooperare între Județul Giurgiu din România și Raionul Anenii 

Noi din Republica Moldova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Giurgiu să semneze Acordul de 

cooperare între Județul Giurgiu din România și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate şi  Compartimentului Dezvoltare regională pentru ducere la 

îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 

  PREŞEDINTE,     CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru BEIANU                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

    Aurelia BREBENEL 

 

 

 

Giurgiu,24 septembrie 2021 

Nr.201 

 
Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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ACORD DE COOPERARE  

ÎNTRE JUDEȚUL GIURGIU DIN ROMÂNIA ȘI RAIONUL  

ANENII NOI DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

 

Judeţul Giurgiu din România și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova, denumite 

în continuare Părţi.  

Având în vedere caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica Moldova, 

conferit de unitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii, 

Fiind interesate de consolidarea şi diversificarea relaţiilor tradiţionale de prietenie dintre 

Părţi, ca şi de dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administraţiei 

publice locale, 

Au convenit următoarele: 

Articolul 1 – Domenii de cooperare 

Părţile convin că acţiunile de cooperare care vor fi puse în practică se vor desfăşura în 

conformitate cu competenţele lor şi se vor referi în special la următoarele domenii:  

1. schimburi de experienţă în domeniul dezvoltării locale; 

2. promovarea reciprocă în domeniile dezvoltării economice, educaţiei, culturii şi 

turismului; 

3. schimburi interinstituţionale în domeniilor lor de competenţă, în special în domeniul 

social, dezvoltare economică, educaţiei, cultură, sport, protecţia mediului înconjurător, transport 

şi protecţia medico-socială; 

Articolul 2 – Modalităţi de cooperare 

1.Cooperarea între părţi va putea fi realizată , după cum urmează: 

- Schimburi de experienţă între autorităţile judeţene şi structurile de specialitate 

subordonate acestora, inclusiv asociaţiile patronale ale oamenilor de afaceri – organizarea 

periodică de expoziţii, târguri cu 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 în diferite domenii de interes reciproc. 

2. Părţile vor stabili în fiecare an programul de lucru care va defini acţiunile comune care 

vor fi efectuate şi îşi vor evalua realizările; 

3. Părţile pot invita şi alte autorităţi ale administraţiei publice locale din România şi din 

Republica Moldova să coopereze la realizarea unui proiect sau să participe la acţiuni comune. 

Articolul 3 – Cadrul legal de cooperare 

Părţile vor desfăşura activităţi de cooperare potrivit competenţelor de care dispun şi în 

conformitate cu legislaţiile în vigoare în România şi Republica Moldova. 

Articolul 4 – Finanţarea 

Părţile vor suporta în mod independent toate cheltuielile apărute în cursul implementării 

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

două Părţi. 
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Articolul 5- Coordonarea activităților de cooperare 

1. Fiecare Parte va desemna, prin dispozitia/decizia presedintelui consiliului,  un 

coordonator care  va răspunde de implementarea eficientă a acestui Acord de Cooperare. 

2. Coordonatorii desemnaţi de către Părţi vor elabora un plan de implementare şi vor 

propune acţiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părţi. 

Articolul 6 - Amendarea Înţelegerii de Cooperare 

Prezentul  Acord de Cooperare poate fi modificat sau completat în baza acordului reciproc, 

în scris al Părţilor. Modificările şi completările produc efecte la data semnării. 

Articolul 7– Soluţionarea diferendelor 

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de 

Cooperare se va soluţiona amiabil, de către Părţi, pe calea negocierilor directe.  

Articolul 8 - Aplicarea, durată şi denunţare 

1) Prezentul Acord de Cooperare se va încheia pentru o perioadă de 4 ani şi  va produce 

efecte de la data semnării. 

2) Oricare dintre Părţi poate denunţa prezentul Acord de Cooperare prin notificare scrisă 

adresată celeilalte Părţi. În acest caz, prezentul Acord de Cooperare își încetează valabilitatea 

începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării. 

3) Încetarea prezentului Acord de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor 

şi proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepţia cazului în care s-a 

convenit altfel de către Părţi. 

  Semnat la ____________  , la data de_____________ în două exemplare originale în limba 
română. 

       Pentru         Pentru 

Judeţul Giurgiu                    Raionul Anenii Noi 

    din România       din Republica Moldova 

PREŞEDINTE,                      PREŞEDINTE, 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,      

Dumitru BEIANU                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

    Aurelia BREBENEL 

 


