
ANUNŢ 
 

organizarea consultării publice a proiectului de decizie privind 

aprobarea în redacție nouă a Acordului de Înfrățire între raionul Cimişlia, 

Republica Moldova și județul Covasna, România. 

 

Direcția Economie și Atragerea Investițiilor inițiază, începînd cu data de 

21 august 2021, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la  

aprobarea în redacție nouă a Acordului de Înfrățire între raionul Cimișlia, 

Republica Moldova și județul Covasna, România. 

Scopul proiectului: Consolidarea legăturilor de prietenie și colaborarea 

celor două Părți în mai multe domenii: cultură, tineret și sport, sănătate, educație, 

business, asistență socială și promovarea reciprocă a teritoriilor partenere ca 

destinații turistice. 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie: obținerea 

actului juridic al Consiliului raional, prin care va fi aprobat în redacție nouă  

Acordul de Înfrățire între raionul Cimișlia, Republica Moldova și județul Covasna, 

România. 

Beneficiarii proiectului: cetățenii raionului Cimișlia, entitățile publice. 

Rezultatele scontate: realizarea și finanțarea unor obiective de investiții ale 

raionului Cimișlia, a unor programe commune culturale, sportive, de tineret și 

educaționale, stagii de pregătire profesională și a altor acțiuni care contribuie la 

dezvoltarea relațiilor de prietenie. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art.4, alin.(3) din Legea 

privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, art.43, alin(1),lit. t) din Legea 

privind administrația publică locală nr.436/2006. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice 

pot fi expediate pînă pe data de 17 septembrie 2021pe adresa: Direcția Economie și 

Atragerea Investițiilor, bd. Ștefan cel Mare,12, bir. 105, raionul Cimișlia sau adresa 

electronica a Direcția Economie și Atragerea Investițiilor: 

economie.cimislia@gimail.com.  

Proiectul decizieie cu privire la  aprobarea în redacție nouă a Acordului de 

Înfrățire între raionul Cimișlia, Republica Moldova și județul Covasna, România şi 

nota informativă (materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie) 

este disponibil pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia 

http://raioncimislia.md/, la compartimentul Transparența decizională, secțiunea 

Consultări publice. 

   

   Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor: 

- Serghei Bancov, telefon: 067488813; 

- Domnica Haruță, telefon 068151029. 

Data publicării 21.08.2021. 
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