ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de principiu a cooperării între
Judeţul Prahova din România și Raionul Călărași din Republica Moldova

Având în vedere:
- Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, a doamnei
consilier județean Ludmila Sfîrloagă, președintele Comisiei de Integrare Europeană
și a domnilor consilieri județeni Adrian Dobre, Rareș Enescu și Ion Ionică, cu privire
la proiectul de hotărâre privind aprobarea de principiu a cooperării între Judeţul
Prahova din România și raionul Călărași din Republica Moldova, precum şi Raportul
nr. 20611/17.11.2014 al Direcţiei Absorbție Fonduri Europene;
În temeiul art.15 alin.5, art. 16, art. 91 alin. 6 lit. c şi art. 97 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă, de principiu, cooperarea între Judeţul Prahova din România
și Raionul Călărași din Republica Moldova.
Art.2. Direcția Absorbție Fonduri Europene va asigura realizarea procedurii
prevăzute de lege cu privire la comunicarea intenției de cooperare și pentru avizarea
de către Ministerul Afacerilor Externe a Acordului de Cooperare.
Art.3. Serviciul Gestiune Documente și Managementul Calității va aduce la
cunoştinţă prezenta celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 20 nov 2014
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea de principiu a cooperării
între judeţul Prahova din România şi raionul Călărași din Republica
Moldova
Proiectul de hotărâre supus aprobării reprezintă rezultatul activității
deosebite și susținute, pe care județul Prahova a avut-o încă din anul 2000 cu
entităţi administrative similare din Republica Moldova, în sprijinul creării
unor noi oportunităţi de cooperare interregională.
In acest sens, dl. Ilie Rău, președintele raionului Călărași (Republica
Moldova) a adresat domnului Mircea Cosma, președintele Consiliului
Județean Prahova, propunerea de se incheia un Acord de Cooperare între
județul Prahova și raionul Călărași, având ca obiectiv principal cooperarea în
domeniul economic și cultural.
Potrivit prevederilor art.15 alin.5 din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare:
“Autoritățile administrației publice locale din România pot încheia acorduri
de înfrățire/cooperare cu autoritățile administrației publice locale din
Republica Moldova pentru realizarea și finanțarea unor obiective de
investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova,
programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale, stagii de
pregătire profesională și a altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea
relațiilor de prietenie”.
Proiectul Acordului de cooperare a fost transmis Ministerului
Afacerilor Externe, precum şi Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice în vederea avizării, conform prevederilor art.16 din
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Având în vederea oportunităţile pe care le oferă acest parteneriat,
propun spre aprobare Consiliului proiectul de hotărâre anexat.
Președinte,
Mircea Cosma

Consilieri județeni
Ludmila Sfîrloagă
Adrian Dobre
Rareș Enescu
Ion Ionică
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea de principiu a cooperării
între judeţul Prahova din România şi raionul Călărași din Republica
Moldova

Potrivit prevederilor art.15 alin.5 din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare:
“Autoritățile administrației publice locale din România pot încheia acorduri
de înfrățire/cooperare cu autoritățile administrației publice locale din
Republica Moldova pentru realizarea și finanțarea unor obiective de
investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova,
programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale, stagii de
pregătire profesională și a altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea
relațiilor de prietenie”.
Proiectul de hotărâre supus aprobării este de interes județean și vine în
sprijinul creării unor noi oportunităţi de cooperare interregională derulate în
comun cu entităţi administrative similare din Republica Moldova.
Colectivităţile teritoriale, prin competenţele şi mijloacele pe care le
au, în domeniul cooperării interregionale şi internaţionale, au un rol major în
dezvoltarea locală.
Se va urmări dezvoltarea cooperării parteneriatului la toate nivelurile,
respectiv între colectivitățile locale și alte structuri instituționale (se includ
înfrățirile), între organismele economice, precum și între asociațiile
interesate, care doresc să dezvolte acțiuni comune în domeniile lor de
activitate.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marius Constantin Nicolae

