
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 
DECIZIE nr. 

din 18 mai 2018 

 

 

PROIECT  

Cu privire la realizarea proiectului  

”Circuitul turistic internațional de promovare a patrimoniului  

cultural istoric” în parteneriat cu Consiliul Județean Iași în cadrul  

Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 

 

 În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. t) al Legii nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, 

Înțelegerii de colaborare între raionul Strășeni și Județul Iași din România, aprobat prin Decizia 

Consiliului raional nr. 1/37 din 25.02.2010, în temeiul Deciziei Comisiei Europene de aprobare a 

Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 nr. 9155/17.12.2015, 

examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se aprobă realizarea proiectului ”Circuitul turistic internațional de promovare a 

patrimoniului cultural istoric” în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica 

Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului 

istoric, Prioritatea 2.1 Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric, de către 

Consiliul raional Strășeni, în calitate de aplicant și Consiliul Județean Iași – în calitate de 

partener.  

2. Prevederile prezentei decizii vor fi executate de către aparatul președintelui raionului 

Strășeni. 

3. În cadrul proiectului dat Consiliul raional garantează contribuția de 10 % conform 

cerințelor Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. 

4. Suma dată va fi alocată  după obținerea proiectului de către aplicant. 

5. Se împuternicește vicepreședintele raionului dl. Ion Ursu pentru realizarea proiectului 

”Circuitul turistic internațional de promovare a patrimoniului cultural istoric” în cadrul 

Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. 

6. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui 

raionului (M. Popa). 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,  

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                      Nina RUSU 

Avizat: 

 

 

VIZAT: 

Vicepreşedinte al raionului      Ion URSU 

Serviciul juridic                       Ion MALIC 

 
 



Notă informativă 

la proiectul de decizie “Cu privire la realizarea proiectului „Circuitul turistic 

internațional de promovare a patrimoniului cultural istoric” în parteneriat cu Consiliul 

Județean Iași în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica 

Moldova 2014-2020” 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 43 alin. 

(1) lit. t) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, cu modificările și completările ulterioare, Înțelegerii de colaborare între 

raionul Strășeni și Județul Iași din România, aprobat prin Decizia Consiliului raional 

nr. 1/37 din 25.02.2010, în temeiul Deciziei Comisiei Europene de aprobare a 

Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 nr. 

9155/17.12.2015, Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea 

patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 Promovarea și conservarea patrimoniului cultural 

și istoric. 

 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Proiectul de decizie a fost elaborat în scopul  protejării, conservării și 

promovării patrimoniului cultural și istoric prin crearea unui circuit turistic 

internațional ce va include Podișul central moldovenesc de pe ambele maluri ale 

Prutului. În cadrul proiectului vor fi reabilitate mai multe obiective de patrimoniu de 

importanță națională, cum ar fi monumentul istoric cu statut de protecție național 

Biserica de lemn ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” înscrisă cu nr. 1441 (Zona 

centru) în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, situat în s. 

Vorniceni. 

Proiectul prevede aprobarea realizării proiectului ”Circuitul turistic internațional de 

promovare a patrimoniului cultural istoric” în cadrul Programului Operațional Comun 

România-Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii 

locale și protejarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 Promovarea și conservarea 

patrimoniului cultural și istoric, de către Consiliul raional Strășeni, în calitate de 

aplicant. 

  

III. Fundamentarea economico-financiară 

În conformitate cu cerințele Programului Operațional Comun România-

Republica Moldova 2014-2020, Consiliul raional Strășeni va veni cu un aport 

financiar de 10 % în cazul în care proiectul va fi obținut de către aplicant .  

 

IV. Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului 

raional Strășeni www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, 

secţiunea Consultări publice ale proiectelor. 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

  

I. Ursu, 

Vicepreşedinte al raionului 


