
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2018 
 
 

privind: aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul 
Cahul din Republica Moldova  

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3372/ 23.03.2018  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe; 
Având în vedere avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 
Având în vedere adresa nr. 3372 / 22.03.2018 a Consiliului Raional Cahul prin care se solicită 

inițierea unui nou acord de colaborare; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, strategii, 

studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Acordul de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Cahul din 

Republica Moldova, anexă la prezenta hotărâre. 
 
Art.2.  Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea Acordului de 

cooperare și realizarea tuturor demersurilor și activităților aferente acesteia. 
 
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Raional Cahul, Republica Moldova 

  (2) Direcția de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi va răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
 

 

 

 
 

 
Aurelia Domnițeanu              D. Ex.  – Camelia Epure. 
1 ex./ 22.03.2018                                                                                                                       

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 
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ANEXA 
                                    

ACORD de COOPERARE 
între  

JUDEȚUL GALAȚI din România și RAIONUL CAHUL din Republica Moldova 
 
   Județul Galați din România și Raionul Cahul din Republica Moldova, denumite în continuare 
“Părți”,  
   Având în vedere relațiile de prietenie între autoritățile administrației publice locale din 
România și Republica Moldova, bazate pe respect și sprijin reciproc în diferite domenii de 
interes comun, 
    În concordanță cu principiile Convenției-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră 
a colectivităților sau autorităților teritoriale, 
    Fiind convinse de necesitatea dezvoltării de noi posibilități pentru raporturile tradiționale de 
colaborare, în beneficiul comunităților pe care le reprezintă,  
 
Au convenit următoarele: 
 

ARTICOLUL 1 
 
          Obiectul prezentului Acord îl constituie dezvoltarea relațiilor de parteneriat și a 
cooperării reciproc avantajoase între Părți, astfel contribuind la crearea condițiilor favorabile de 
dezvoltare a domeniilor: social-economic, tehnico-științific, turistic și cultural al Părților. 
Părțile vor colabora pentru identificarea și realizarea unor proiecte de dezvoltare economică și 
socială la nivelul celor două comunități, utilizând resursele de care dispun în conformitate cu 
atribuțiile lor prevăzute în legislațiile în vigoare în România și Republica Moldova. 
 

ARTICOLUL 2 
 

Părțile au convenit  să dezvolte cooperarea, potrivit nivelului lor actual de dezvoltare, în 
următoarele domenii: economie și comerț, atragerea investițiilor și crearea întreprinderilor 
mixte, educație, știință și tehnologie, sport, turism și recreere, direcția cultural – umanitară,  
agricultură, eficiență energetică și surse regenerabile (alternative) de energie, ecologia și 
protecția mediului înconjurător. 
 
Cooperarea Părților în aceste domenii va fi realizată prin: 
 
• schimbul de informații disponibile ale Părților cu privire la aspectele de interes reciproc, 
efectuarea vizitelor și a întâlnirilor comune, organizarea forumurilor economice și de investiții, 
facilitarea schimbului de informații cu privire la proiectele de investiții, fezabile pentru 
implementarea în comun; 
• elaborarea proiectelor comune transfrontaliere (inclusiv a celor de infrastructură) finanțate în 
cadrul programelor Uniunii Europene; 
• contribuirea la crearea și dezvoltarea întreprinderilor mixte pe teritoriul Părților; 
• facilitarea schimbului de experiență între elevi și studenți, al schimbului de informații 
didactico-metodice și al fondurilor de carte ale bibliotecilor, organizarea conferințelor comune 
științifice, a seminarelor și olimpiadelor; 
• sprijin pentru dezvoltarea activității turistice bilaterale, realizarea traseelor turistice comune și 
a altor proiecte comune în domeniul turismului și al recreerii; 
• implicarea în organizarea de întâlniri între specialiști în domeniile agriculturii pescuitului și 
acvaculturii, în vederea realizării de schimburi de experiență; 
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• facilitarea schimburilor culturale, organizarea de evenimente comune în domeniul culturii, 
festivalurilor, cu participarea artiștilor din ambele Părți; 
• sprijinirea dezvoltării în domeniul educației fizice și al sportului, a schimbului de delegații 
sportive, organizarea competițiilor sportive comune, turneelor etc; 
• sprijinul dezvoltării relațiilor între tineri, cooperarea între instituțiile abilitate în domeniul 
tineretului, precum și dezvoltarea contactelor directe între organizațiile de tineret, ONG-uri, din 
domeniul politicilor de tineret; 
• implementarea tuturor acțiunilor necesare care vor asigura eficiența și dezvoltarea relațiilor 
de afaceri, contribuția la dezvoltarea altor forme de colaborare pentru a atinge scopurile 
menționate în prezenta Înțelegere. 
În procesul aplicării prezentului Acord de Cooperare, Părțile se vor depune toate eforturile 
pentru a dezvolta relații bazate pe principiile egalității, parteneriatului onest și protejarea 
intereselor fiecăreia dintre ele, având la bază interesele comunitare generale, în limitele 
legislației în vigoare a fiecăreia dintre țări. 
 
 

ARTICOLUL 3 
 
     Părțile vor suporta cheltuielile apărute în cursul implementării prezentului Acord de 
Cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți. 
     Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a 
acestului Acord de Cooperare. Coordonatorii desemnați de către părți vor elabora un plan de 
implementare și vor propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de părți. 
 
 

ARTICOLUL 4 
 

Prezentul Acord de Cooperare se încheie pe durată nedeterminată și va produce efecte de la 
data semnării. Documentul de cooperare poate fi modificat și/sau completat prin acordul 
reciproc, exprimat în scris al celor două Părți. Modificările și completările vor produce efecte 
de la data semnării. 
 Fiecare Parte poate denunța Acordul de Cooperare prin notificare scrisă adresată 
celeilalte Părți. Denunțarea își produce efectele după trei luni de la primirea respectivei 
notificări. 
 Denunțarea prezentului Acord nu afectează proiectele și programele deja convenite în 
conformitate cu prevederile prezentului document care nu s-au finalizat până la momentul 
încetării acestuia, dacă Părțile nu convin în scris altfel. 
 Părțile vor desfășura activitățile de cooperare și vor încheia documentele referitoare la 
implementarea unor proiecte comune, potrivit atribuțiilor de care dispun în conformitate cu 
legislațiile în vigoare în România și R. Moldova. 
 Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de 
Cooperare  se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe. 
 

ARTICOLUL 5 
 
Semnată în _________, la _______în două exemplare originale, în limba română. 
 
      

PENTRU PENTRU 
Județul Galați din Romania Raionul Cahul din Republica Moldova 

Președinte Președinte 
Costel FOTEA Ion GROZA 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.3372 din 23.03.2018 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul 
Galaţi din România şi Raionul Cahul din Republica Moldova 

 
 
 

Consiliul Judeţean Galaţi derulează, în mod tradițional, o serie de activități de cooperare 

transfrontalieră cu autorități publice din Republica Moldova atât ca parte a Euroregiunii 

„Dunărea de Jos” – structură înființată în anul 1998, cât și pe plan bilateral. 
 

 

Amintim, în acest context, derularea a numeroase activități comune precum și 

implementarea unor proiecte transfrontaliere ce au avut ca rezultat realizarea Muzeului 

Satului ”Petru Caraman” din Pădurea Gârboavele, a Observatorului Astronomic din cadrul 

Complexului Muzeal de Științele Naturii ”Răsvan Angheluță” Galați sau reabilitarea unor 

segmente de drum ce fac legătura cu punctul de trecere a frontierei Oancea – Cahul. 

Toate aceste proiecte sunt exemple ale bunei cooperări pe care județul Galați și raionul 

Cahul au desfășurat-o de-a lungul timpului atât în cadrul Euroregiunii ”Dunărea de Jos” cât 

și în plan bilateral. 

 

Raionul Cahul a propus valorificarea prin proiecte concrete a acestei experiențe și 

îmbunătățirea ei în cadrul unei cooperări structurate prin încheierea, în acest scop a unui 

Acord de cooperare având ca obiectiv dezvoltarea economică și a infrastructurii, 

valorificarea potențialului turistic, îmbunătățirea serviciilor din domeniul social și al 

asistenței sociale, educație, cultură precum și scrierea și implementarea de proiecte cu 

finanțare europeană.  

 

Semnarea acestui nou acord de cooperare se înscrie atât în politica națională de 

promovare a cooperării cu Republica Moldova în spiritul valorilor și tradițiilor comune, de 

sprijinire a parcursului european al acesteia, cât și în principiile promovate prin Politica de 

Vecinătate a Uniunii Europene. 

 

De asemenea, derularea unor activități transfrontaliere cu parteneri din raionul Cahul, 

reprezintă un act de normalitate economică și administrativă având în vedere alăturarea 

geografică și administrativă a acestora și necesitatea derulării de bune relații de vecinătate 

și de stimulare a dezvoltării economice în această zonă. Experiența comună, comuniunea 

de valori, limbă și tradiții face simplă și firească derularea acestor parteneriate iar accesul 

la finanțări europene contribuie la concretizarea demersurilor comune și la realizarea unor 

importante obiective de investiții de interes pentru colectivitățile locale și de impact la nivel 

regional. 



 

Având în vedere cele prezentate precum şi necesitatea dezvoltării relaţiilor parteneriale ale 

județului Galați, considerăm necesară semnarea acordului de cooperare dintre Consiliul 

Judeţean Galaţi și Consiliul Raional Cahul, document ce va crea cadrul instituțional de 

consolidare a cooperării transfrontaliere şi a relaţiilor de bună vecinătate între cele două 

ţări. 
 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 

avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, strategii, studii şi prognoză 

economico – socială și al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 

integrate de dezvoltare partenerială, locală, judeţeană, regională şi europeană din cadrul 

Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Cahul 

din Republica Moldova în forma prezentată. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aurelia Domniţeanu/     D. Ex. – Epure Camelia 
1 ex./ 22.03.2018                                                                                                                    .  
  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 
Nr. 3372/23.03.2018 

 

    RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Galaţi 

din România şi Raionul Cahul din Republica Moldova 
 
 

Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea Acordului de 
cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Cahul din Republica Moldova. 
 

Consiliul Judeţean Galaţi derulează, în mod tradițional, o serie de activități de cooperare 
transfrontalieră cu Raionul Cahul din Republica Moldova atât ca parte a Euroregiunii 
„Dunărea de Jos”, cât și pe plan bilateral. 
 

 

Raionul Cahul a propus valorificarea prin proiecte concrete a acestei experiențe și 
îmbunătățirea ei în cadrul unei cooperări structurate și încheierea, în acest scop, a unui 
Acord de cooperare având ca obiectiv dezvoltarea economică și a infrastructurii, 
valorificarea potențialului turistic, îmbunătățirea serviciilor din domeniul social și al asistenței 
sociale, educație, cultură precum și scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare 
europeană. 
 

Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile art. 11, alin (3) și ale art. 
91 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Conform prevederilor legale, proiectul înțelegerii de 
cooperare a fost avizat favorabil de Ministerul Afacerilor Externe și de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice. 
 

În aceste condiţii proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între 

Judeţul Galaţi din România şi Raionul Cahul din Republica Moldova, îndeplineşte condiţiile 
pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă. 
 

Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 47, pct. (1), lit. b din 
Regulamentul Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Este de competenţa şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi de a analiza şi aproba 
prezentul proiect de hotărâre. 
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Aurelia Domniţeanu/                   D Ex – Camelia Epure 
1 ex./ 22.03.2018                                                                                                                 


