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D E C I Z I E 
mun. Hînceşti 

 

      din 22 decembrie 2017                                nr. 07/29 
 

 

Cu privire la aprobarea Memorandumului de Înțelegere  

între  orașul Greenfield, statul Massachusetts (SUA)  

şi Consiliul Raional Hînceşti (Republica Moldova) 

  

                                                                                                          

Exprimîndu-şi voinţa de a dezvolta relaţiile de cooperare între locuitorii raionului 

Hînceşti, Republica Moldova şi cei ai orașul Greenfield, statul Massachusetts (SUA), 

avînd în vedere expunerea de circumstanțe prezentate de Președintele raionului Hîncești, 

în temeiul art. 43 alin. (1) lit. t ) şi 46 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul Raional DECIDE: 

 

1. Se aprobă Memorandumul de Înțelegere între orașul Greenfield, statul 

Massachusetts (SUA) şi Consiliul Raional Hînceşti (Republica Moldova) (se 

anexează); 

2. Se stabilește că Memorandumul de Înțelegere intră în vigoare la data adoptării 

prezentei decizii.  

3. Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Ghenadie BUZA să informeze  

primarul orașul Greenfield, statul Massachusetts (SUA) despre prezenta decizie. 

 

 
 

          Preşedintele şedinţei:                     Valentin CALACATENIUC 
 

Contrasemnează: 

                   Secretarul  

    Consiliului Raional Hînceşti                                             Elena MORARU TOMA 
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Anexa 
La Decizia Consiliului raional Hînceşti  

nr. 07/29  din  22 decembrie 2017 

 

 

MEMORANDUMUL DE ÎNȚELEGERE 

privind crearea relațiilor de înfrățire comunitară între Orașul Greenfield,                                                              

Statul Massachusetts, SUA, și Raionul Hîncești, Republica Moldova 

LUÂND ÎN CONSIDERARE, că Orașul Greenfield și Raionul Hîncești, Republica 

Moldova, doresc să forjeze un acord de înfrățire comunitară, și 

LUÂND ÎN CONSIDERARE, că ambele comunități manifestă dorința să construiască o 

cooperare largă la nivel comunitar, care să promoveze înțelegerea culturală și să stimuleze 

dezvoltarea economică; acum 

ÎN ACEST SENS SE DECIDE, că ambele Comunități convin că vor întreprinde în 

comun  acțiunile enumerate mai jos, care promovează oportunități noi pentru oficiali și 

cetățeni să antreneze și să testeze disponibilitatea fiecărei comunități respective: 

1. Sprijinirea eforturilor fiecărei comunități să urmeze programe comerciale, 

medicale, de eficiență energetică și de schimburi culturale care sunt reciproc 

benefice. 

2. Lucrul pentru stabilirea programelor de schimb cu stagieri artistice, ce vor spori 

gradul de conștientizare culturală și artistică a fiecărei comunități  și va oferi o 

platformă unicală și inestimabilă prin care acest parteneriat larg poate fi reflectat. 

3. Schimb de informații și bune practici pentru managementul guvernamental 

(administrativ). 

4. Lucrul pentru crearea oportunităților de schimb cu studenți (elevi), care să le ofere 

studenților (elevilor) posibilitatea să îmbogățească înțelegerea și experiența lor cu 

modele de cultură americană și moldovenească. 

5. Ambele comunități convin să înainteze propuneri suplimentare atâta timp cât ele au 

șanse să fie finanțate corespunzător și să întrunească criteriile de oferire a 

beneficiilor reciproce și de promovare a comunităților.  

ÎNTRU CONFIRMAREA CELOR ENUNȚATE MAI SUS, Orașul Greenfield și 

Raionul Hîncești, reprezentați de Primarul de Greenfield și Președintele Raionului 

Hîncești, prin prezentul semnează acest acord pe data de 01 Decembrie 2017, în incinta 

Primăriei Orașului Greenfield, Massachusetts, SUA. 

 

SEMNATARI: 

William Martin,                                                                      Ghenadie Buza, 

Primar,                                                                                    Președinte, 

Orașul Greenfield                                                                   Raionul Hîncești 

 


