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PROIECT DE HOTĂRĂRE
privind aprobarea incheierii Acordului de Cooperare intre Judetul laşi
din România şi Raionul Orhei din Republica Moldova

Consiliul Judetean laşi,
Având în vedere:
(26. 2022 prezentat de către Preşedintele Consiliului
- Referatul de aprobare nr. $12~ din
in
calitatea
sa
de
initiator;
Judetean laşi,
2022 elaborat de Serviciul Comunicare,
- Raportul de special itate nr.,20.6C.9 din
Relatii Publice, Relatii Intemationale şi Protocol;
- Solicitarea înaintată de către Consiliul Raional Orhei din Republica Moldova, prin adresa nr.
16013/18.04.2022, privind semnarea unui Acord de Cooperare pentru implementarea unor viitoare
proiecte in mai multe domenii;
- Avizul nr. GI/999 din 2 mai 2022 al Ministerului Afacerilor Externe — Directia Tratate
Internationale, înregistrat la Consiliul Judetean laşi sub nr. 19089/10.05.2022;
- Avizul nr. 56238/06.05.2022 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administratiei,
înregistrat la Consiliul Judetean laşi sub nr. 19838/13.05.2022;
- Prevederile art. 89 alin. (6) şi (10) şi art. 173 alin (I) lit. e şi alin. (7) lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioarc.
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
ln temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă incheierea Acordului de Cooperare Intre Judetul laşi din România şi
Raionul Orhei din Republica Moldova, prevăzut in Anexa care face parte integrantă din prezenta
Hotărâre.
Art. 2. Se imputerniceşte Preşedintele Consiliului Judetean Iaşi - domnul Costel ALEXE
să semneze Acordul de Cooperare prevăzut la art. 1 în numele şi pentru Judetul laşi — Consiliul
Judetean laşi
Art. 3. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va 11 asigurată de către
compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean laşi cu atributii în acest sens.

Art. 4. Prezenta Hotărâre va fi comunicată 1n copie:
a) Institutiei Prefectului Judetului laşi,
Publice, Relaţ ii Intemationale şi Protocol din
b) Serviciului Comunicare,
cadrul Consiliului Jude(ean laşi,
c) Direc(iei Economice - Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului Judetean
laşi,
d) Directiei Juridice din cadrul Consiliului Jude(ean laşi,
e) Consiliului Raional Orhei din Republica Moldova.
Art. 5. Aducerea la cunoştintă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean laş i cu atributii în acest sens.
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RAPORT DE SPECIALITATE
râre
privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare
la proiectul de hotă
între Judetul Iaşi din România şi Raionul Orhei din Republica Moldova

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 16013/18.04.2022
Consiliul Raional Orhei din Republica Moldova, solicită semnarea unui Acord de
Cooperare pentru implementarea unor viitoare pro ecte în mai multe domenii.
Prin încheierea acestui Acord, cele două Părţi intenţionează colaborarea în mai
multe domenii: dezvoltare locală, economie, educaţie, cultură, turism, sport, tineret,
sănătate, asistenţă social, accesare de fonduri europene, precum şi alte domenii de
cooperare de interes reciproc.
Acţiunile de colaborare care vor fi puse în practică se vor destăşura în
conformitate cu competenţele celor două Părţi şi se vor referi în special la:
- schimburile de experienţă şi de bune practici între delegaţiile de specialişti în
domeniul cultural, economic, administrativ, turistic, social, sanitar, educativ şi
de mediu;

- realizarea unor schimburi de experienţă între structurile administrative aflate în
coordonarea celor două părţi semnatare, stabilirea şi realizarea unui sistem
relaţional între aceste structuri şi promovarea imaginii activităţii acestora la
nivelul comunităţilor locale ale celor două Părţi;
- dezvoltarea cooperării între organizaţiile şi instituţiile de ştiinţă, cultură,
sănătate, invăţământ, asistenţă şi protecţie socială sport, turism, precum şi între
alte organizaţii şi instituţ ii interesate de cooperare din unităţ ile lor
administrativ-teritoriale.
Având în vedere prevederile legale incidente, respectiv art. 139 alin. (3) lit. f,
art. 173 alin. (1) lit. e şi alin. (7) lit. c şi art. 182 alin. (1) şi alin. (4) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administartiv, cu modificările şi
completările ulterioare, supunem dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului
Judeţean Iaşi Proiectul de Hotarâre privind aprobarea încheierii Acordului de
Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Orhei din Republica Moldova.

ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDEŢULUI,
ŞTEFAN ANDREI CAZACU

Întocmit,
SCRPRIP,
Consilier, Eugenia Lucaci
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Referat de aprobare
la proiectul de hotă râre privind aprobarea încheierii Acordului de
Cooperare între Judetul Iaşi din România şi Raionul Orhei din Republica
Moldova
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. e şi alin. (7) lit. c din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul Judeţean are următoarele atribuţii
privind cooperarea interinstituţională pe plan i ntern şi extem, respectiv: "hotăraşte,
în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităti administrativeteritor iale din ţară ori din străinătate, precum Şi aderarea la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, invederea promovării
unor interese comune".
Tinând cont de caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica
Moldova conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii şi în dorinţa
consolidării relaţiilor de colaborare între autorităţile administraţiei publice locale
dintre cele două state s-a sol icitat implementarea unor proiecte viitoare în mai multe
domenii.
Astfel, prin încheierea unui Acord de Cooperare părţile vor conveni
deschiderea de noi posibilităţi pentru raporturile de colaborare în domenii de interes
reciproc ş i promovarea de schimburi de experienţă şi de bune practici în vederea
implementării unor proiecte de dezvoltare economică şi socială în beneficiul celor
două comunităţi.
Proiectul Acordului de Cooperare a fost avizat pentru conformitate şi
oportunitate de către Ministerul Afacerilor Exteme şi Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei Publice prin emiterea următoarelor avize:
- Avizul nr. G1/999 din 2 mai 2022 al Ministerului Afacerilor Exteme
Direcţia Tratate Intemaţionale, înregistrat la Consiliul Judeţean laşi sub
nr. 19089/10.05.2022;

- Avizul nr. 56238/06.05.2022 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţ iei, înregistrat la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 19838/13.05.2022.
Faţă de cele prezentate, supunem dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului
Judeţean Iaşi Proiectul de Hotdrăre privind aprobarea încheierii Acordului de
Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Orhei din Republica Moldova.
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ACORD DE COOPERARE
ÎNTRE JUDEŢU L IAŞI DIN ROMÂNIA
ŞI RAIONUL ORHEI DIN REPUBLICA MOLDOVA
Judeţul Iaşi din România şi Raionul Orhei din Republica Moldova denumite
în continuare „Părţi";
Având în vedere caracterul special al relaţ iilor dintre România şi Republica
Moldova conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii şi în dorinţa
consolidării relaţiilor de colaborare între autorităţ ile administraţiei publice locale
dintre cele două state;
in vederea identificării unor proiecte de dezvoltare economică, socială,
proiecte care pot beneficia de susţinere financiară a Uniunii Europene şi pentru
încheierea de parteneriate de colaborare pentru realizarea şi finanţarea din bugetele
lor locale a unor obiective de investiţii în comunităţile pe care le reprezintă;
Au convenit deschiderea de noi posibilităţi pentru raporturile de colaborare în
domenii de interes reciproc şi promovarea de schimburi de experienţă şi de bune
practici în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare economică şi socială
în beneficiul celor două comunităţi, după cum urmează:
DOMENII DE COOPERARE
Părţile convin ca acţiunile de cooperare care vor fi puse în practică să se
desfăşoare în conformitate cu competenţele lor şi să se refere în special la
umiătoarele domenii: dezvoltare locală, economie, educaţie, cultură, turism, sport,
tineret, sănătate, asistenţă socială, accesare de fonduri europene, precum şi alte
domenii de cooperare de interes reciproc.
I.

MODALITĂŢI DE COOPERARE
În conformitate cu atribuţiile lor specifice, Părţile:
a) vor impulsiona schimburile de experienţă şi de bune practici între
delegaţiile de specialişti care destăşoară activităţi în domeniile: cultural, economic,
administrativ, turistic, social, sanitar, educativ şi de mediu;
b) vor acţiona pentru realizarea unor schimburi de experienţă între structurile
administrative aflate în coordonarea celor două părţi semnatare, stabilirea şi
realizarea unui sistem relaţional între aceste structuri şi promovarea imaginii
activităţii acestora la nivelul comunităţilor locale ale celor două Părţi;
c) vor contribui la dezvoltarea cooperării între organizaţiile şi instituţiile de
ştiinţă, cultură, sănătate, învăţământ, asistenţă şi protecţie socială, sport, turism,
II.

precum şi între alte organizaţii şi instituţii interesate de cooperare din unităţile lor
administrativ-teritoriale.
Părţile vor desfăş ura activităţi de cooperare potrivit competenţ elor de care
dispun în limitele stipulate de legislaţiile naţionale ale statelor lor.

III. DOMENIUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Art. 1 Părţ ile vor colabora în vederea organizării de întâlniri, schimburi de
experienţă şi informaţii ale autorităţ ilor publice cu privire la legislaţie, reguli şi
proceduri de desfăşurare a activăţilor specifice.
Art. 2 Părţile de comun acord şi pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite şi
schimburi de delegaţii în unităţile administativ teritoriale, prin grupuri de funcţionari
publici, primari, consilieri şi alte persoane angajate în instituţiile publice locale.
Art. 3 Părţile vor facilita stabilirea de relaţii bilaterale între autorităţile administraţiei
publice orăşeneşti şi comunale, între agenţ i economici din industrie şi comerţ, între
instituţii publice locale, cât şi între organizaţiile şi asociaţiile neguvernamentale
locale.
IV. DOMENIUL ECONOMIC
Art. 4 Părţile vor favoriza dezvoltarea economică şi în acest scop vor crea
persoanelor fizice care işi desfăşoară activitatea, respectiv persoanelor juridice care
funcţionează legal în localităţile aflate sub jurisdicţia lor, condiţiile cele mai
favorabile pentru activităţile cu caracter economic şi comercial.
Art. 5 Părţile vor sprijini în special dezvoltarea la nivel local a colaborării industriale
şi comerciale, inclsusiv a investiiiilor, precum şi cooperarea directă între
întreprinderi.
Art. 6 Părţile vor iniţia şi promova stabilirea de relaţ ii de cooperare între asociaţii
patronale ale oamenilor de afaceri, în scopul organizării periodice a unor expoziţii,
târguri, în cadrul cărora pot conveni, pe o bază comună, acţiuni de cooperare şi
schimburi cu autorităţile locale şi reprezentanţ i ai mediului de afaceri din alte state,
cu respectarea legislaţiei în vigoare în statele lor;
Art. 7 Părţile vor sprijini schimbul permanent de informaţie între Camerele de
Comert şi Industrie cu privire la oportunităţ ile de afaceri, regimul de import-export,
formarea la nivelul fiecărei Camere a unor seturi de informaţ ii complete cu privire
la regimul investiţional la nivelul celor două unităţi administrativ-teritoriale.
Art. 8 Părţile vor sprijini organizarea de întâlniri între agenţ ii economici în vederea
cooperării în domenii de interes comun.

DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
V.
Art. 9 Părtile vor sprijini colaborarea între instituţiile de învăţământ de toate gradele
şi categoriile, facilitând schimburile de experienţă şi de bune practici între elevi,
studenţi, cadre didactice şi cercetători.
Art. 10 Părţile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiţii, inclusiv la
disciplinele de studiu între elevi, cu participarea instituţiilor de invăţământ.
Art. 11 Părţile vor susţine participarea elevilor în timpul verii, la taberele de odihnă
pentru a-şi petrece vacanţa.
VI. DOMENIUL CULTURAL
Art. 12 Pe baza unor programe corespunzătoare, Părtile vor intensifica, în limitele
posibilităţilor lor economice, schimburile culturale şi vor facilita, în acest scop,
colaboararea între asociaţii şi ansambluri artistice, instituţii şi organizaţii culturale,
precum şi contacte între oameni de cultură şi artă.
Art. 13 Părţile vor facilita realizarea de evenimente culturale, în cadrul cărora se va
pune accent pe promovarea cunoaş terii valorilor autentice ale creaţiei literare şi
artistice, a elementelor comune, precum şi a tradiţiilor folclorice specifice. Vor fi
organizate în comun expoziţii de artă plastică, tabere de creaţie, lansări de carte,
precum şi alte activităţi.
VII. DOMENIUL TURISMULUI 51 SPORTULUI
Art. 14 Părţ ile vor sprijini dezvoltarea turismului (în special agroturismului,
turismului ecumenic şi cultural) şi vor promova reciproc potenţialul turistic al celor
două unităţi administrativ-teritoriale, în scopul creş terii numărului de vizitatori.
Art. 15 Părţile vor sprijini organizarea de schimburi de experienţă între instituţiile
şi organizaţiile cu activitate în domeniul sportului a celor două unităţi administrativteritoriale.
Art. 16 Părţile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiţ ii, între
sportivi, cu participarea sportivilor, echipelor şi a antrenorilor de la cluburile şi
asociaţiile sportive locale.
VIII. DOMENIUL TINERETULUI
Art. 17 Părţile vor încuraja colaborarea activă şi schimburile de experienţă în
domeniul tineretului prin: organizarea de tabere de vară pentru copii şi adolescenţi,
schimb de informaţii şi publicaţii pe teme de tineret, schimb de informaţii privind
organizaţiile şi mişcările de tineret în localităţile din cele două unităţi administrativteritoriale.
Art. 18 Părţile vorincuraja participarea reprezentanţilor lor la activităţi bilaterale de
tineret: festivaluri, conferinţe, simpozioane, seminarii, expoziţii, reuniuni, forumuri,

programe de voluntariat şi alte evenimente, precum şi schimburile de experienţă
dintre specialiştii în domeniul politicii de tineret.
Art. 19 Autorităţfie locale vor acorda sprijinul necesar desfăşurării în condiţii optime
a unor evenimente şi programe comune în cele două unităţi administrativ-teritoriale,
la care vor participa grupurile organizate de tineret şi reprezentanţii celor două Părţi.
IX. DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
Art. 20 Părţile vor efectua schimburi de informaţii referitoare la legislaţia în vigoare
în statele lor în domeniul sănătăţii şi acţiunile pe care le pot desfăşura autontăţile
locale în domeniul respectiv .
Art. 21 Părţile vor încuraja şi facilita schimburile de experienţă şi bune practici între
specialiştii în domeniul sănătăţii din cele două unităţi administrativ-teritoriale.
Art. 22 Părţile, de comun acord şi pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite şi
schimburi de delegaţii.
Art. 23 Părţile vor colabora la elaborarea şi implementarea unor proiecte în
domeniul sănătăţii, vor identifica şi accesa în comun sursele de finanţare
nerambursabile existente.

X.
DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE
Art. 24 Părţile vor încuraja şi facilita schimburile de experienţă în scopul aplicării
metodologiilor avansate de lucru, a bunelor practici în prestarea serviciilor sociale
existente.
Art. 25 Părţile vor colabora în vederea implementării unor proiecte de investiţie în
domeniul protecţiei sociale, vor identifica şi accesa în comun sursele de finanţare
nerambursabile.
Art. 26 Părţile vor contribui la perfecţionarea competenţelor de comunicare şi de
consiliere în practica asistenţei sociale a angajaţilor din domeniu.
XI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 27 Prevederile prezentului Acord de Cooperare vor fi detaliate prin programe
de acţiuni concrete, cu precizarea termenelor calendaristice, încheiate între
instituţiile din domeniile de colaborare menţionate. Fiecare parte va desemna un
coordonator care va urmări implementarea eficientă a acestui Acord de Cooperare.
Coordonatorii desemnaţi de către Părţi vor elabora un plan de implementare şi vor
propune acţiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părţi.
Art. 28 Reprezentanţii părţilor semnatare vor analiza periodic stadiul îndeplinirii
prevederilor din prezentul Acord de Cooperare, vor stabili măsuri pentru extinderea
şi susţinerea acestuia şi vor informa fiecare parte Consiliul Judeţean Iaşi şi Raionul

Orhei, asupra modului de derulare a cooperării între cele două entităţi ale
administraţiei publice.
Art. 29 Prezentul Acord se încheie pe durată nedeterminată şi va produce efecte de
la data semnării.
Art. 30 Prezentul Acord poate fi modificat sau completat prin acordul scris al celor
două Părti. Modificările vor produce efecte de la data semnării.
Art. 31 Incetarea prezentului Acord de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a
programelor şi proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu
excepţia cazului în care s-a convenit altfel de către Părţi.
Art. 32 Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului
Acord de Cooperare se va soluţiona amiabil, de către părţi, pe calea negocierilor
directe.
Art. 33 Oricare dintre Părţi poate denunţa prezentul Acord de Cooperare printr-o
notificare scrisă adresată celeilalte Părţi. in acest caz, prezentul Acord Işi încetează
valabilitatea începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării.
Art. 34 Părfile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în cursul
implementării prezentului Acord de Cooperare, în limitele stipulate de legislaţiile
naţionale în vigoare 1n statele lor.
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Domnului Costel ALEXE
Presedintele Consiliului Juderean Iaşi
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Având în vedere caracterul special al relaţiilor dintre România ş i Republica
Moldova, conferit de comuniunea de limbă, istorie, cultură şi traditii, în spiritul
fructificării bunelor relaţii de colaborare dintre raionul Orhei şi judejul Iaşi,
intervin respectuos cu solicitarea de a examina posibilitatea unui acord de infrăţire
între aceste două vechi regiuni istorice surori.
Vă asigur că un asemenea acord ar reprezenta o onoare deosebită pentru
întreaga administraţie din Orhei şi o şansă unică de a pune bazele unui nou început
în relaţ iile noastre de prietenie ş i cooperare. Sunt convins că, astfel, ar apărea
oportunităţi reale de a pune în practică mai multe iniţiative ambiţ ioase, în
beneficiul cetăţenilor de pe ambele maluri ale Prutului, în special din Iaşi şi Orhei,
iar proiectul nostru de înfrăţire se va putea materializa nu doar la nivel
administrativ, ci şi interpersonal.
Vă comunic, în acest context, că unul dintre proiectele prioritare aflate pe
agenda noastră de lucru şi care credem că va fi implementat mai uşor, ca unnare a
semnării acestui acord, ţ ine de domeniul Educatiei, în speţă de intenţia de a
deschide, în municipiul Orhei, o extensie a Universitătii „A.I. Cuza" din Iaş i,
pentru tinerii din Republica Moldova, care vor să-şi continue studiile la această
prestigioasă instituţie de învăţământ, dar nu au posibilitate să meargă în România.

Nu mai puţin importante sunt proiectele de ordin economic. Ne dorim ca, in
raionul Orhei să avem cât mai multe investiţii româneşti, care ar aduce plus valoare
dezvoltării regiunii noastre. În acelaşi timp, este extrem de important ca oamenii de
afaceri din judeţul Iaşi şi cei din raionul Orhei să aibă posibilitatea de a se cunoa
şte
între ei, pentru a putea face schimb de experienţe şi pentru a pune bazele unor
relaţii de parteneriat şi cooperare reciproc avantajoase.
Sunt convins că există un potenţial enorm ş i în alte domenii de interes
reciproc, de la educaţie şi cultură, până la turism şi infrastructură. Prin urmare, ne
vom bucura enorm, dacă ne veţi accepta să oficilizăm la nivel administrativ această
relaţie, ceea ce ne va permite, fără îndoială, să realizăm multe lucruri frumoase
împreună.

Cu deosebită consideraţie,
Preş edintele raionului Orhei

Dinu ŢURCANU

Directia Tratate Internationale
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Stimatc domnulc preşedinte,

Referitor la adresa dumneavoastră, nr. 16831 din 21 aprilic 2022, prin care s-a solicitat avizul
Ministerului Afacerilor Exteme la proiectul Acordului de cooperare intre judeţul laşi din România şi
raionul Orhei din Republica Moldova, vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu legislatia în
vigoare in Romănia, MAE transmite avizul confonn, favorabil incheierii documentului respectiv, cu
rugămintca de a se opera câteva modificări, astfel:
- inlocuirea sintagmei pentru elevi
elevi;

după caz. de la art.9 cu sintagma şi de bune practici intre

- folosirea pluralului la redactarea tennenului schi bul de la art.17, art.I 8, art.2I şi art.24.

Avănd in vedere cele mentionate, vă rugăm ca, ulterior semnării Acordului, să se transmită o copie a
acestui document la MAE-DTrI, in confor mitate cu prevederile art.41 din Legea nr.590/2003 privind
tratatele.

Cu deosebită consideratie.
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Rattica au
Director

Domnului Costcl Alexe
Preşedintele Consiliului Judefean laşi
Municipiul laş i, Bulevardul $tefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, CP 700075
Aleea Modrogan nr.14, Sector 1
011822 Bucureştă România
Telefon, -4 0214311787; Fax: +4 021 319 2354
dtriMmaemo
Web: www.mae.ro

Nesecret

MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRATIEI
CABINET MINISTRU
Nr. 56238 / 06.05.2022
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Către: domnul Preşedinte COSTEL ALEXE
Consiliul Judetean lasi
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, Municipiul lasi, Judetul lasl, od: 700075

Stimate domnule Preşedinte,
Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 16833 din 21.04.2022, inregistrată la sediut
institutieş noastre cu nr. 53841 din 29.04.2022, vă comunicăm faptut că Ministerul
Dezvoltării, Lucrăritor Publice şi Administratiet consideră oportună initiativa de a incheia un
document de cooperare între Judetut laşş din Romănia Raionut Orhei din Republica Moldova
şi avizează conform textul acestui document, cu următ6area observatie:
În cazut în care Părtile doresc imptementarea unor eventuate proiecte în alte domenii de
cooperare decăt cele prevăzute in textut prezentutut document, acestea vor face obiectut
unui Act Aditionat. Mentionăm că Actul Aditional se incheie in aceleaşi conditşi ca
documentul de cooperare ate cărui clauze rămăn neschimbate.
Precizăm că, in conformitate cu prevederite art. 41 alin.(5) din Legea nr. 590/2003 privind
tratatete, o copie a Acordutui de Cooperare semnat va fi transmis, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data semnării, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administratiel.

Cu deosebită consideratie,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRATIEI
CSEKE Attil

