
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Acordului de cooperare între orașul Târgu-Neamț, județul Neamț din 

România și orașul Anenii Noi, Raionul Anenii Noi din Republica Moldova   
 

 
Consiliul local al oraşului Târgu-Neamţ, întrunit în sedința ____________ 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 15 alin.(2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin.(1) și alin. (2) din Constituția României, republicată 
- art. 3 și 4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la  Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997 
- art. 7 alin.(2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009 republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art.41 din Legea nr.590/2003 privind tratatele  
- art.89, alin.(6), (10) și (14), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”e”, alin.(9) lit.”c”,  art. 139 alin.(1), art.140 

alin.(1), art. 196 alin.(1) lit ”a”  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
Ținând seama de Avizul conform emis de Ministerul Afacerilor Externe  nr.H 2-2/347 din 10.02.2020 

înregistrat la Primăria orașului Târgu –Neamț cu nr. 2623 din 19.02.2020  și Avizul conform emis de Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 20281 din 06.02.2020 înregistrat la Primăria orașului 
Târgu-Neamț cu nr. 2622 din 19.02.2020;   

Luând act de Referatul de aprobare nr. 8469 din 6.07.2020 înaintat  de Primarul orașului Târgu –Neamț, 
prin care se propune aprobarea Acordului de cooperare  între orașul Târgu-Neamț, județul Neamț din 
România și orașul Anenii Noi, Raionul Anenii Noi din Republica Moldova; 
  Examinând Raportul de specialitate al Serviciului Comunicare și Relații Publice nr. 8470 din 
06.07.2020 ; 

   
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ 

 adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă Acordul de cooperare  între orașul Târgu-Neamț, județul Neamț din România și orașul 
Anenii Noi, Raionul Anenii Noi din Republica Moldova, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă 
a acesteia. 

Art. 2. Se împuternicește Primarul orașului Târgu-Neamț să semneze, pentru și în numele orașului 
Târgu-Neamț , Acordul de cooperare  între orașul Târgu-Neamț, județul Neamț din România și orașul Anenii 
Noi, Raionul Anenii Noi din Republica Moldova . 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL 

ORASULUI  

TÂRGU- NEAMŢ 

 

REPARTIZAT LA : 

Comisiile Consiliului local nr. : 1,2,3 

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

 

Data depunere avize/rapoarte: ___ .07.2020 /     .07.2020 

 

Primar,                    Secretar general UAT, 

Harpa Vasilică                     Jr. Sabin Isabela 

 



Art.3. Primarul orașului Târg-Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
orașului, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Târgu-Neamț, prefectului județului Neamț, se depune 
în format electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro, în Secțiunea “CONSILIUL LOCAL – 

Hotarari ale Consiliului Local”. 

 
 
 
 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Târgu-Neamţ, 

Harpa Vasilică 
 
 
                                                                                             Avizat legalitate,     
                                                                               Secretar general UAT Târgu-Neamt, 
                                                                                                                       jr. Sabin Isabela 
 
 
 
 
 
 

Tehnoredactat, 

Şef  Serviciu Comunicare și Relații Publice, 

      Mihaela Rotaru-Popa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE  
Nr. 8470 din 06.07.2020 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între orașul 
Târgu-Neamț, județul Neamț din România și orașul Anenii Noi, Raionul Anenii 

Noi din Republica Moldova 

 

Proiectul de hotărâre a fost inițiat în urma Scrisorii de intenție a Primarului 
orașului Anenii Noi din Republica Moldova  nr. 6 din 03.01.2020, înregistrată la 
Primăria orașului Târgu-Neamț cu nr. 165 din 08.01.2020,  cu privire la propunerea de 
a se încheia un acord de parteneriat/cooperare între orașul Târgu-Neamț din România 
și orașul Anenii Noi din R.Moldova.  

Menționăm că primii pași ai acestei colaborări au fost deja făcuți de autoritățile 
locale din ambele entități: în data de 27.03.2018 Consiliul Raional Anenii Noi a 
semnat un acord de parteneriat cu Consiliul Județean Neamț. În perioada 2015-2018 
grupuri de elevi din orașul Anenii Noi au participat în tabere de vară de cultură în 
județul Neamț, inclusiv în Târgu-Neamț, grație parteneriatelor stabilite între Asociația 
ASTRA –Anenii Noi și Consiliul Județean Neamț, dar și cu entități școlare și 
asociative din orașul Târgu-Neamț.  
 Urmare a corespondenței purtate, atașate principiului căruia, autoritățile 
administrației publice locale se angajează să contribuie la întărirea legăturilor de 
prietenie între comunitățile pe care le reprezintă, Primăria orașului Târgu-Neamț din 
România și Primăria orașului Anenii Noi din Republica Moldova, au convenit 
stabilirea de relații de cooperare în domenii de interes reciproc, potrivit atribuțiilor de 
care dispun în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica 
Moldova, între locuitorii celor două unități administrativ-teritoriale, precum și 
promovarea schimburilor de bune practici și experiențe în vederea încheierii unor 
proiecte comune de dezvoltare economică și socială a celor două Părți.   

 În conformitate cu prevederile art.41 alin.(3) din Legea nr.590/2003 privind 
tratatele  

” Anterior semnării, proiectele de înţelegeri de cooperare pe care autorităţile 

administraţiei publice locale intenţionează să le încheie cu autorităţi similare din alte 



state vor fi avizate de către Ministerul Afacerilor Externe şi de către ministerul cu 

atribuţii de sprijin şi control al autorităţilor publice locale”,  

coroborat cu prevederile art.89 alin.(10) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ  

” Iniţiativa unităţilor administrativ-teritoriale de a coopera şi de a se asocia cu 

unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, precum şi de a adera la o asociaţie 

internaţională a unităţilor administrativ-teritoriale va fi comunicată, prin intermediul 

primarilor, respectiv al preşedinţilor consiliilor judeţene, ministerului cu atribuţii în 

domeniul afacerilor externe şi ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei 

publice. Proiectele de acord de cooperare pe care unităţile administrativ-teritoriale 

intenţionează să le încheie cu unităţile administrativ-teritoriale din alte ţări trebuie 

transmise spre avizare conformă ministerului cu atribuţii în domeniul afacerilor 

externe şi ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice înainte de 

supunerea lor spre adoptare de către autorităţile deliberative”,  

Primăria orașului Târgu-Neamț a transmis către cele două ministere de resort, 
respectiv Ministerul Afacerilor Externe și  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației în data de 23.01.2020, solicitările în vederea obținerii avizelor de 
oportunitate.  

Atât Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin adresa 
nr. 20281 din 06.02.2020, cât și Ministerul Afacerilor Externe prin adresa nr. H 2-
2/347 din 10.02.2020 au avizat favorabil încheierea acordului de cooperare între orașul 
Târgu-Neamț, județul Neamț din România și orașul Anenii Noi, Raionul Anenii Noi 
din Republica Moldova.  

Temeiul legal: 

- art.41 din Legea nr.590/2003 privind tratatele  
- art.89, alin.(6), (10) și (14), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”e”, alin.(9) 

lit.”c”,  art. 139 alin.(1), art.140 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit ”a”  din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 Luând în considerare cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre a 

fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem 

adoptarea acestuia în forma prezentată.  

Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice 

Mihaela Rotaru-Popa  



 



PRIMAR  

Nr. 8469 din 06.07.2020 

 

REFERAT DE APROBARE  

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între orașul 
Târgu-Neamț, județul Neamț din România și orașul Anenii Noi, Raionul Anenii 

Noi din Republica Moldova 

 

 Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica 
Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții și în dorința 
consolidării relațiilor de colaborare între autoritățile administrației publice locale din 
cele două state;  

 Atașate principiului căruia, autoritățile administrației publice locale se 
angajează să contribuie la întărirea legăturilor de prietenie între comunitățile pe care le 
reprezintă, Primăria orașului Târgu-Neamț din România și Primăria orașului Anenii 
Noi din Republica Moldova, au convenit deschiderea de noi posibilități pentru 
raporturile de colaborare în domenii de interes reciproc și promovarea de schimburi de 
experiență și de bune practici în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare 
economică și socială în beneficiul comunităților lor.  

 Luând în considerare cele de mai sus, conform prevederilor art.89 alin.(6), (10) 
și (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, a fost inițiat acest proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
cooperare între orașul Târgu-Neamț, jud.Neamț din România și orașul Anenii Noi, 
Raionul Anenii Noi din Republica Moldova în vederea promovării unor interese 
comune, pe care îl supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al orașului 
Târgu-Neamț.  

 

Primar,  

Vasilică Harpa  



       Anexa la HCL nr._____din ________ 
 
 
 
 

 

 

ACORD DE COOPERARE 

ÎNTRE ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ DIN ROMÂNIA 

ŞI ORAȘUL ANENII NOI, RAIONUL ANENII NOI DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 
 

 Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica 
Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții; 

Oraşul Târgu-Neamţ, Judeţul Neamţ din România şi orașul Anenii Noi, 
Raionul Anenii Noi din Republica Moldova, denumite în continuare Părţi, 
 Au convenit consolidarea relaţiilor tradiţionale de prietenie şi diversificarea 
modalităţilor de cooperare în domeniul administraţiei publice locale și în alte domenii 
de interes comun.  

Articolul 1 
Obiective 

 Părţile vor coopera, în vederea creşterii capacităţii instituţionale a autorităţilor 
publice locale din localităţile lor cu scopul asigurării dezvoltării economico-sociale a 
comunităţilor locale. 
 

Articolul 2 
Domenii de cooperare 

1) Părţile, în conformitate cu competenţele lor, vor contribui la dezvoltarea 
cooperării între organizaţiile şi instituţiile de ştiinţă, cultură, sănătate, învăţământ, 
asistenţă şi protecţie socială, sport, turism, mediu, gospodărie comunală din unităţile 
lor administrativ-teritoriale. 

2) Părţile agreează să colaboreze în următoarele domenii: 
a) Administraţie publică locală; 
b) Cultură; 
c) Sport; 
d) Turism; 
e) Educaţie şi formare profesională; 
f) Asistenţă socială; 
g) Sănătate; 
h) Economie; 
i) Mediu;  



 
Articolul 3 

Modalităţi de cooperare 
1) În baza principiilor cooperării bilaterale, a încrederii, egalităţii şi avantajului 

reciproc, Părţile vor dezvolta relaţii de colaborare în domeniile stabilite. 

2) În conformitate cu competenţele lor specifice, Părţile: 
a) vor contribui la schimbul de delegaţii, vizite ale experţilor şi specialiştilor în 

domeniile cultural, economic, administrativ, turistic, social, educativ şi sportiv; 
b) în acelaşi timp, vor acţiona pentru realizarea unui schimb 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; 

 
Articolul 4 

Aspecte financiare 

 Părţile vor suporta cheltuielile apărute în cursul implementării prezentului 
Acord de Cooperare, în limitele stipulate de legislaţiile naţionale ale statelor celor 
două Părţi. 

 
Articolul 5 

Coordonarea activităţilor de cooperare 

1) Fiecare Parte va desemna un coordonator care va urmări 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 Acordului de Cooperare 

 Prezentul Acord de Cooperare poate fi modificat sau completat în baza 
acordului reciproc, în scris al Părţilor. Modificările şi completările vor produce efecte 
în conformitate cu procedurile stipulate în primul paragraf al Articolului 7. 

 
Articolul 7 

Aplicarea, perioada de valabilitate şi denunţarea 

1) Prezentul Acord de Cooperare este încheiat pe durată nedeterminată 
şi va produce efecte de la data semnării. 

2) Încetarea 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. 



3) Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea 
prezentului Acord de cooperare se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea 
negocierilor directe. 

4) Oricare dintre Părţi poate denunţa prezentul Acord de Cooperare 
printr-o 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. 

  
 Semnat la (localitatea) __________________________________________, 
la(data) _____________, în două exemplare originale, în limba română, ambele 
texte fiind egal autentice. 

 

   Pentru          Pentru 

  Oraşul Târgu-Neamţ,                                      Orașul Anenii Noi, 
       Judeţul Neamţ                                               Raionul Anenii Noi 
                     ROMÂNIA                                                  Republica Moldova 
             
  Primar,        Primar, 

           VASILICĂ HARPA                                          ALEXANDRU MAȚARIN 
    L.Ș          L.Ș 
 
 


