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REPUBLICA M OLDOVA  

RAIONUL CĂUŞENI 
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 9/23
din 16 decembrie 2022

Cu privire la aprobarea Acordului de înfrăţire 

şi cooperare între oraşul Căuşeni din Republica 

M oldova şi oraşul Ciortkiv, regiunea Tem opil, Ucraina

Având în vedere tradiţia relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Republica 

M oldova şi Ucraina, ţinând cont de dorinţa comună, deschiderea şi predispunerea 

autorităţilor publice locale ale oraşului Căuşeni din Republica M oldova şi oraşul 

Ciortkiv, regiunea Ternopil, Ucraina de a dezvolta relaţii de prietenie şi de 

colaborare în domeniul economic, social şi cultural între cele două unităţi 

administrative şi luând în consideraţie că relaţiile de înfrăţire şi cooperare vor oferi 

oportunităţi de dezvoltare în diferite domenii pentru ambele oraşe, 

în tem eiul art. 14 alin. 2 lit. к) şi art. 19 alin 3 din Legea Republicii M oldova nr. 

436-XVI din 28.12.2006 „Privind adm inistraţia publică locală”, Consiliul orăşenesc 

Căuşeni, DECIDE:

1. Se aprobă Acordul de înfrăţire şi cooperare între oraşul Căuşeni din 

Republica M oldova şi oraşul Ciortkiv, regiunea Tem opil, Ucraina (se anexează).

2. Se împuterniceşte domnul Anatolie Donţu primarul oraşului Căuşeni, să 

semneze Acordul de înfrăţire şi cooperare între oraşul Căuşeni din Republica 

M oldova şi oraşul Ciortkiv, regiunea Tem opil, Ucraina.
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3. Acordul de înfrăţire şi cooperare între oraşul Căuşeîîi cffiffifvRejpublica

M oldova şi oraşul Ciortkiv, regiunea Ternopil, Ucraina intră în vigoare data 

semnării lui de către reprezentanţii am belor părţi. _



4. Prezenta Decizie se comunică:

- Domnului Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni; ^

- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului 

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Ion Cic
CONTRASEM NEAZĂ 

CRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC
Ala Cucoş-Chiseliţa
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Anexă

la decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni 
nr. 9/23 din 16 decembrie 2022
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între oraşul Căuşeni, raionul Căuşeni, Republica Moldova şi oraşul Ciortkiv,
regiunea Tem opil, Ucraina

Oraşul Căuşeni, raionul Căuşeni, Republica M oldova şi oraşul Ciortkiv, regiunea 
Ternopil, Ucraina

• Având în vedere caracterul special al relaţiilor dintre Republica M oldova şi 
Ucraina, autorităţile administraţiei publice locale din oraşul Căuşeni, raionil 
Căuşeni din Republica M oldova şi oraşul Ciortkiv, regiunea Tem opil,Ucraina 
denumite în continuare „Părţi”,

• Au convenit stabilirea de relaţii de cooperare în domenii de interes reciproc, 
potrivit atribuţiilor de care dispun în conform itate cu legislaţiile în vigoare 
din Republica M oldova şi Ucraina.

•  Cele două Părţi vor promova, în baza principiilor egalităţii şi reciprocităţii, 
schimburile de bune practici şi experienţe în vederea încheierii unor proiecte 
comune de dezvoltare economică şi socială la nivel local şi vor sprijini 
iniţiativele care stau la baza stabilirii de relaţii de prietenie între cele două 
oraşe.
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Au convenit următoarele:

Art. 1 DO M ENII DE CO LABO RARE

1.1 Ambele părţi propun şi înţeleg dezvolatrea schimbului de informaţii la 
proiectele proprii şi comune pe urm ătoarele axe prioritare.
Părţile vor efectua schimbuti de experienţă şi bune practici în următoarele 
domenii de interes reciproc:

- Adm inistrare locală,
- Eficienţă energetică,
- A tragerea investiţiilor,
- A r tă ,
- Sport,
- Turism,
- Educaţie,
- Sănătate,
- Servicii electronice,



- Patrim oniu local,
- Proiecte locale de dezvolatre economică şi socială la care vor participa 

locuitorii celor două oraşe.
/V

1.2 In domeniile cultural- educative şi sportive se vor faciliata şi prom ova 
relaţii bilaterale între licee, biblioteci(desemnate de ambele părţi în baza unor 
parteneriate convenite anual).
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1.3 In domeniile asistenţei sociale şi sănătăţii publice se vor conveni anual 
m odalităţi de organizare a stagiilor pentru specialiştii din aceste domenii cu 
prioritate pentru cei din sectorul asistenţei persoanelor cu dizabilităţi.
1.4 ambele părţi vor pregăti şi efectua schimburi de experienţă cu privire la 
modul de comunicare şi implicare a cetăţenilor în activitatea publică, vor 
sprijini iniţiativele de creare de ONG-uri care să contribuie la dezvoltarea 
coopetării reciproce.
1.5 o atenţie deosebită se va da schimburilor la nivelul tinerilor, pentru 
prom ovarea iniţiativelor şi proiectelor culturaleangajate de către asociaţiile de 
profil din cele două comunităţi.
Art. 2 CO O RDO NAREA ACTIVITĂŢILO R
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1.1 Fiecare parte va desem na un coordonator care va urmări implementarea 
eficientă a Acordului de Cooperare.
1.2 Coordonatorii desemnaţi vor elabora un plan anual de implementare şi 
vor propune acţiuni şi activităţi suplimentare care vor fi întreprinse de către 
Părţi.
Art. 3 SO LUŢIO NAREA DIFERENDELO R
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Orice diferend apărut privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord 
de Cooperare se va soluţiona amiabil, de către Părţi, pe calea negocierilor 
directe.
Art. 4 ASPECTE FINANCIARE
Părţile vor suporta independent cheltuielile apărute în implementarea 
prezentului Acord de cooperare, în condiţiile stipulate în cadrul norm ativelor 
naţionale ale statelor celor două Părţi.
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Art. 5 M O DIFICARE ACORDULUI
Prezentul Acord de cooperare poate fi m odificat sau completat în baza 
acordului reciproc, în scris, al Părţilor.
M odificările şi completările intră în vigoare la data semnării.
Art. 6 DISPO ZIŢII FINALE
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1.1 Prezentul Acord de Cooperare este încheiat pe durată nedeterm inată şi 
produce efecte, la data semnării. ,

1.2 Oricare dintre Părţi poate denunţa prezentul acord de Cooperare printr-o
•  •  Л  /{•/ 3 /  * К \  gi

notificare scrisă adresată celeilalte Părţi. In acest caz prezentul Acord de 
Cooperare îşi încetează valabilitatea începând cu cea de a 30-a z î de la
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data notificării.



1.3 încetarea prezentului Acord de Cooperare nu va afecta punerea în 
aplicaţie a program elor şi proiectelor demarate îp perioada de valabilitate 
a acestuia cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel de către Părţi.
Semnat la __________________  la data de ________________ în două
exemplare.

Pentru

Oraşul Căuşeni, raionul Căuşeni
9 9 ”  9

din Republica M oldova 

PRIM AR, Anatolie DO NŢU

Pentru
Oraşul Ciortkiv, regiunea Ternopil, Ucraina 

PRIM AR, Volodym yr SHM ATCO


