
Anexa 
la Hotărârea Adunării generale nr. 1/2013 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  

A CONSILIULUI AUTORITĂȚILOR LOCALE  

DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA 

 

CAPITOLUL  I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1. - (1) Consiliul Autorităților Locale din România și Republica Moldova, identificat 

prin abrevierea  C.A.L.R.R.M., se constituie ca urmare a voinței exprimate de către Asociația 

Comunelor din România, identificată prin abrevierea A.Co.R. și Congresul Autorităților Locale 

din Republica Moldova, identificat prin abrevierea CALM, în baza Acordului preliminar privind 

constituirea acestui Consiliu care a fost semnat la București, la data de 6 februarie 2012, de 

către președinții celor două structuri asociative. 

(2) Abrevierile prevăzute la alin. (1) pot fi întrebuinţate în: 

a) acte; 
b) antete; 
c) anunţuri; 
d) corespondenţă; 
e) firme; 
f) insigne; 
g) publicaţii; 
h) sigle; 
i) ştampile; 
j) orice documente și/sau materiale publicitare, altele decât cele prevăzute la lit. a)-i), 

având ca emitent acest C.A.L.R.R.M. 
(3) Abrevierea și sigla C.A.L.R.R.M. pot fi folosite de orice persoane fizice sau persoane 

juridice numai după aprobarea în acest sens prin dispoziția comună a copreședinților 
Consiliului, ce cuprinde documentele, publicațiile sau obiectele pe care urmează să fie 
înscrise elementele de identificare a C.A.L.R.R.M., precum și perioada de utilizare a acestor 
simboluri. Această dispoziție se publică pe pagina de internet a Consiliului. 

(4) C.A.L.R.R.M. are următoarele simboluri: 
a) antet; 
b) drapel; 
c) imn; 
d) siglă. 
(5) Antetul, drapelul, imnul, sigla, precum și misiunea, viziunea şi valorile C.A.L.R.R.M. 

se aprobă prin decizie a Consiliului director al său. 
(6) Părțile constituente ale C.A.L.R.R.M. se identifică după cum urmează: 
a) A.Co.R. are sediul în comuna Vulcana-Băi, str. Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, județul 

Dâmbovița, codul de înregistrare fiscală nr.  10747683 și este reprezentată de către Emil 
DRĂGHICI, în calitate de președinte; 



b) CALM are sediul în municipiul Chișinău, str. Columna, nr. 106 A, codul de înregistrare 
fiscală 1010620003180 și este reprezentată de către Tatiana BADAN, în calitate de 
președinte. 
 

CAPITOLUL  II 

Scopul şi obiectivele C.A.L.R.R.M. 

 

Art. 2. - (1) C.A.L.R.R.M. este structura comună de coordonare între autoritățile 
administrației publice locale din România și din Republica Moldova, în scopul impulsionării și 
consolidării procesului de cooperare, transfer de cunoștințe și schimb de experiență între 
colectivitățile locale din România și Republica Moldova, în cadrul procesului de 
descentralizare, modernizare și europenizare. 

(2) C.A.L.R.R.M. se organizează ca structură asociativă: 
a) fără personalitate juridică, fiind alcătuită din Consiliul director al A.Co.R. și din Biroul 

executiv al CALM; 
b)  fără scop patrimonial;  
c) neguvernamentală şi apolitică.  
(3) C.A.L.R.R.M. are ca obiective și direcții principale de activitate: 
a) realizarea de înfrățiri între unitățile administrativ-teritoriale din România cu cele din 

Republica Moldova; 
b) promovarea și susținerea CALM de către A.Co.R. în cadrul instituțiilor și a 

organizațiilor în care este parte, precum și pentru susținerea reciprocă în cadrul instituțiilor și 
organizațiilor în care cele două structuri asociative sunt membre; 

c) sprijinirea bilaterală în procesul de descentralizare, consolidare a autonomiei locale 
și în atingerea standardelor Uniunii Europene; 

d) inițierea unui proces complex, constant și permanent de consolidare a mecanismului 
european de înfrățiri; 

e) schimbul permanent de experiență și de cunoștințe în domeniul dezvoltării locale, al 
atragerii de resurse financiare, al creșterii capacității administrative și al profesionalismului 
personalului din administrația publică locală; 

f) dezvoltarea unor proiecte comune la nivelul celor două structuri asociative și al 
colectivităților locale din cele două state vecine-surori; 

g) orice alte domenii considerate de interes comun pentru colectivitățile locale din 
România și Republica Moldova. 

(4) Pentru consolidarea relațiilor bilaterale între colectivitățile locale înfrățite din 
România și din Republica Moldova, la nivelul acestora se atribuie denumiri la străzi și la alte 
obiective de interes local cu denumirea localității cu care este înfrățită din celălalt stat, în 
condiții de reciprocitate. 

  
 
Art. 3. - (1) C.A.L.R.R.M., prin grija președinților celor două structuri asociative 

constituente, se regăsește inserat în statutele acestora. 
(2) La nivelul C.A.L.R.R.M. reprezentarea celor două structuri asociative constituente se 

asigură de către președinții acestora sau de către împuterniciții acestora. 
(3) Președinții A.Co.R. și CALM sunt de drept copreședinți ai C.A.L.R.R.M. 
(4) La nivelul A.Co.R. și CALM se desemnează prin dispoziție a președinților acestora 

câte două persoane din aparatul executiv cu atribuții specifice pentru aducerea la îndeplinire a 
acelor activități care privesc C.A.L.R.R.M. 

(5) La sesiunile ordinare ale A.Co.R. și CALM participă, în condiții de reciprocitate, 2-4 
persoane din conducerea celeilalte structuri asociative, la invitația scrisă a președintelui 
gazdă. 

 
CAPITOLUL  III 

Formele şi mijloacele de realizare a obiectivelor C.A.L.R.R.M. 

 



Art. 4. - (1) Pentru realizarea obiectivelor sale, C.A.L.R.R.M. folosește următoarele 

forme şi mijloace: 

a) iniţierea şi susţinerea de activităţi pentru promovarea intereselor comune ale A.Co.R. 

și CALM în relaţiile cu orice persoane fizice sau juridice; 

b) organizarea de întruniri, seminarii, conferinţe, dezbateri, mese rotunde, sesiuni de 

comunicări, ateliere de lucru, precum şi orice alte forme care nu contravin ordinii de drept, în 

cadrul cărora se pot prezenta, după caz, declaraţii, comunicate sau memorii; 

c) organizarea de activități de formare profesională pentru oricare dintre categoriile de 

personal din administrația publică locală din România și din Republica Moldova; 

d) organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea unor lucrări cu caracter 

ştiinţific; 

e) organizarea de schimburi de vizite, schimburi de experienţă şi de stagii de instruire şi 

formare, în România, în Republica Moldova, precum și în oricare alte state cu care aceste 

două țări au relații diplomatice; 

f) promovarea şi întărirea activităţii de lobby, de parteneriat și de voluntariat, în toate 

mediile, respectiv: administrativ, social, economic, politic etc.; 

g) editarea de manuale, de pliante de prezentare, precum şi de publicaţii proprii sau în 

cooperare/colaborare cu alte entităţi din România, din Republica Moldova, precum și din 

oricare alte state cu care aceste două țări au relații diplomatice; 

h) publicarea şi actualizarea informațiilor ce privesc activitatea C.A.L.R.R.M. pe paginile 

de internet ale A.Co.R. și CALM, precum și pe pagina proprie de internet, în cazul în care 

Consiliul director al C.A.L.R.R.M. decide operaționalizarea unei astfel de pagini; 

i) oricare alte forme şi mijloace stabilite de Adunarea generală sau de Consiliul director 

ale C.A.L.R.R.M. 

(2) Activitatea de voluntariat la nivelul C.A.L.R.R.M. se stabilește prin decizie a 

Consiliului director al său. Contractele de voluntariat se publică pe paginile de internet potrivit 

prevederilor alin. (1) lit. g). 

(3) În scopul promovării/dezvoltării/consolidării/diversificării relațiilor C.A.L.R.R.M. cu 

diverse persoane fizice, prin dispoziție a copreședinților C.A.L.R.R.M., se poate acorda 

calitatea de consilier onorific ai acestora, fără ca activitatea persoanei respective, în această 

calitate, să fie remunerată. Dispozițiile copreședinților C.A.L.R.R.M., prin care se acordă 

această calitate se publică pe pagina de internet a A.Co.R., iar identitatea acestor persoane, 

inclusiv fotografiile lor se postează într-o secțiune dedicată acestei categorii de informații. 

 

CAPITOLUL  IV 
Atribuţiile organelor C.A.L.R.R.M. 

 

Art. 5. - Organele de conducere ale C.A.L.R.R.M. sunt: 

a) Adunarea generală; 

b) Consiliul director; 

c) copreședinții. 

 

Art. 6. - (1) Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea 

membrilor Consiliului director, președintele și secretarul general ai A.Co.R. și cea a Biroului 

executiv al CALM, competenţa acesteia cuprinzând: 

a) stabilirea strategiei şi a programelor generale ale C.A.L.R.R.M.; 

b) înfiinţarea sau dizolvarea, după caz, de diverse structuri funcționale, precum şi 

efectuarea analizei activităţii acestora; 

c) modificarea şi completarea prezentului regulament; 



d) aprobarea acordurilor de aderare, afiliere, asociere, colaborare sau cooperare, după 

caz, la organizaţii internaţionale; 

e) orice alte atribuții neprevăzute la lit. a) - d) și care servesc scopului și obiectivelor 

C.A.L.R.R.M.   

(2) Componența nominală a Adunării generale, potrivit prevederilor alin. (1), se constată 

prin dispoziția copreședinților în funcție de modificările componenței Consiliului director al 

A.Co.R. și a Biroului executiv al CALM, potrivit statutelor acestor două structuri asociative. 

(3) În exercitarea atribuțiilor sale Adunarea generală adoptă hotărâri, recomandări sau 

declarații, după caz, de regulă, prin consens. În cazul în care nu este întrunit consensul, o 

hotărâre se poate adopta cu votul majorității membrilor prezenți atât de la nivelul A.Co.R., cât 

și de la nivelul CALM. 

(4) Hotărârile privesc activitatea proprie a C.A.L.R.R.M., iar recomandările privesc 

relațiile cu orice alte entități către care se semnalează necesitatea analizării unei anumite 

situații.  

(5) Declarațiile privesc afirmații deschise destinate atragerii atenției publice asupra unor 

probleme ce privesc interesele colectivităților locale și a căror soluționare excede autorităților 

administrației publice locale, iar organismele îndrituite refuză implicarea în soluționarea lor ori 

acestea, prin măsurile luate, încalcă principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei 

locale.   

 

Art. 7. - (1) Regulile privind organizarea şi funcţionarea Adunării generale sunt 

următoarele: 

a) Adunarea generală se întruneşte în sesiune ordinară, la fiecare doi ani, şi în sesiune 

extraordinară, ori de câte ori este necesar, la convocarea copreşedinților A.Co.R. sau la 

iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Consiliului director; 

b) sesiunile ordinare se convoacă alternativ în cele două state, prima convocare fiind în 

Republica Moldova, la Chișinău, pe data de 24 mai 2013; 

c) convocarea Adunării generale se face cu cel puţin 30 zile calendaristice înaintea 

sesiunilor; în caz de maximă urgenţă, convocarea Adunării generale, în sesiune extraordinară, 

se poate face cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte; 

d) convocarea se face în scris şi precizează ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării 

sesiunii, comunicarea către toți membrii Adunării generale, potrivit componenței prevăzute la 

art. 6 alin. (2) asigurându-se de către persoanele desemnate potrivit prevederilor art. 3 alin. 

(4);  

e) sesiunea este regulamentar constituită dacă participă la aceasta cel puţin 

majoritatea membrilor potrivit componenței prevăzute la art. 6 alin. (2) atât de la A.Co.R., cât 

și de la CALM; 

f)  sesiunile sunt conduse de un prezidiu format din membrii Consiliului director 

prevăzuți la art. 8 alin. (3) lit. a) - c). 

(2) În situaţia în care la prima convocare a Adunării generale nu a fost asigurat 

cvorumul minim prevăzut la alin. (1) lit. d), se procedează la o nouă convocare în decurs de 

maximum 30 de zile, în urma consultărilor efectuate de către copreședinți cu ceilalți membrii ai 

Adunării generale.  

(3) Hotărârile adoptate de Adunarea generală, în limitele prezentului regulament sunt 

obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au fost prezenți sau au votat împotrivă. 

(4) Hotărârile, recomandările și declarațiile se semnează de către copreședinți, pe 

fiecare semnătură aplicându-se sigiliul structurii pe care o reprezintă președintele respectiv. În 

lipsa copreședinților aceste acte se semnează de către un alt membru al Consiliului director, 

desemnat de copreședinte. 

(5) Prima hotărâre a Adunării generale o constituie adoptarea prezentului regulament. 



 

Art. 8. - (1) Consiliul director se compune din 20 membri titulari și 20 de supleanți, câte 

10 din partea fiecărei structuri asociative constituente a C.A.L.R.R.M. 

(2) Modul de desemnare atât a membrilor titulari, cât și a supleanților reprezintă în 

exclusivitate opțiunea fiecărei structuri asociative constituente a C.A.L.R.R.M. 

(3) Componența Consiliului director, pe funcții, este următoarea: 

a) 2 copreședinți, respectiv președintele A.Co.R. și președintele CALM; 

b) 2 coprim-vicepreședinți, câte unul de la A.Co.R. și de la CALM; 

c) 2 covicepreședinți, câte unul de la A.Co.R. și de la CALM; 

d) 14 membri, câte 7 de la A.Co.R. și de la CALM; 

e) 20 supleanți, câte 10 de la A.Co.R. și de la CALM.  

(3) Primii membri ai Consiliului director, potrivit prevederilor alin. (2), se aduc la 

cunoștință Adunării generale, imediat după adoptarea hotărârii prevăzute la art. 7 alin. (5). 

(4) Prevederile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și pentru constatarea 

componenței Consiliului director. 

(5) Membrii titulari și supleanți în Consiliul director pot fi numai reprezentanții legali ai 

unităților administrativ-teritoriale care au materializate înfrățiri cu unități administrativ-teritoriale 

din celălalt stat, prin hotărâri ale autorităților deliberative. 

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), până la data de 31 decembrie 2014, pot fi 

membri ai Consiliului director și acei reprezentanți legali ai unităților administrativ-teritoriale 

care se angajează că vor materializa înfrățirea cu cel puțin o unitate administrativ-teritorială 

din celălalt stat. Neîndeplinirea angajamentului asumat până la această dată conduce la 

încetarea de drept a calității de membru titular sau supleant și înlocuirea acestuia cu un alt 

reprezentant legal al unei unități administrativ-teritoriale care are materializată înfrățirea. 

 

Art. 9. - Consiliul director are următoarele atribuții principale: 

a) asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării generale; 

b) supune spre aprobare Adunării generale proiectul strategiei și al programelor 

generale ale C.A.L.R.R.M.; 

c) militează pentru ca un număr cât mai mare de unități administrativ-teritoriale din 

Republica Moldova să fie înfrățite cu unități administrativ-teritoriale din România, precum și 

monitorizează acest proces; 

d) stabilește strategia de dezvoltare a relațiilor bilaterale, în oricare dintre domeniile 

care interesează, între colectivitățile locale din aceste două state vecine-surori; 

e) organizează activități care să conducă la realizarea scopului și obiectivelor 

C.A.L.R.R.M.; 

f) aprobă organigrama și politica de personal ale C.A.L.R.R.M.; 

g) colaborează/cooperează cu autoritățile administrației publice centrale, precum și 

orice alte entități publice sau private, în vederea realizării scopului și obiectivelor 

C.A.L.R.R.M.; 

h) colaborează/cooperează cu orice alte structuri asociative ale autorităților 

administrației publice locale din orice alte state cu care România și Republica Moldova au 

relații diplomatice; 

i) informează Adunarea generală asupra principalelor probleme ce apar în activitatea 

Consiliului director;  

j) prezintă Adunării generale raportul de activitate de la precedenta sesiune ordinară. 

 

Art. 10. - (1) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea Consiliului director 

sunt următoarele: 



a) Consiliul director se întrunește, în ședință ordinară, anual și, în ședință extraordinară, 

ori de câte ori este necesar, la convocarea copreşedinților A.Co.R. sau la iniţiativa a cel puţin 

unei treimi din numărul membrilor Consiliului director; 

b) ședințele ordinare se convoacă, de regulă, alternativ, în cele două state, prima 

convocare fiind în Republica Moldova, la Chișinău, pe data de 24 mai 2013; în anul în care 

este convocată Adunarea generală, ședința Consiliului director se organizează la aceeași 

dată, înainte de sesiunea respectivă 

c) convocarea Consiliului director se face cu cel puţin 30 zile calendaristice înaintea 

ședințelor; în caz de maximă urgenţă, convocarea Adunării generale, în ședință extraordinară, 

se poate face cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte; 

d) convocarea se face în scris şi precizează ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării 

sesiunii, comunicarea către toți membrii Consiliului director, potrivit componenței prevăzute la 

art. 8 alin. (3) asigurându-se de către persoanele desemnate potrivit prevederilor art. 3 alin. 

(4);  

e) ședința este regulamentar constituită dacă participă la aceasta cel puţin majoritatea 

membrilor potrivit componenței prevăzute la art. 8 alin. (3) atât de la A.Co.R., cât și de la 

CALM; 

f) ședințele sunt conduse de copreședinți; în caz de indisponibilitate a unui 

copreședinte acesta este înlocuit de unul dintre membrii titulari, strict în ordinea prevăzută la 

art. 8 alin. (3);  

g) prezența membrilor titulari la ședințele Consiliului director este obligatorie.  

(2) În cazul în care un membru titular absentează, acesta poate delega să participe la 

lucrările respective pe oricare dintre supleanții structurii asociative din care face parte.  

(3) În cazul în care un membrul titular nu poate să materializeze înlocuirea sa, 

copreședintele deleagă să participe pe oricare dintre supleanții structurii asociative din care 

face parte. 

(4) În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul director adoptă decizii, recomandări sau 

declarații, după caz. Prevederile art. 6 alin. (3) - (5) și cele ale art. 7 alin. (3) și (4) se aplică în 

mod corespunzător. 

(5) Adoptarea de decizii, recomandări sau declarații, după caz, fără participarea în 

cadrul unei ședințe de lucru, prin poştă electronică și fax, se face după cum urmează: 

a) sub semnătura copreședinților se transmit către membrii titulari ai Consiliului director 

materialele în format electronic; 

b) prin telefon sunt încunoștințați membrii titulari ai Consiliului director de faptul că le-au 

fost transmise materialele prevăzute la lit. a); 

c) membrii titulari ai Consiliului director transmit, fiecare către copreședintele structurii 

asociative din care face parte, prin poșta electronică sau prin fax punctul de vedere față de 

materialele supuse aprobării în termenul stabilit de copreședinți; 

d) în cazul în care membrul titular al Consiliului director nu transmite punctul de vedere 

în termenul stabilit de copreședinte, acesta se consideră că este însușit fără obiecții și/sau 

observații. 

(5) Prin decizie a Consiliului director se poate modifica procedura prevăzută la alin. (5) 

în funcție de necesitățile de a fi operativi în comunicare și în adoptarea deciziilor, pe de o 

parte, dar și în funcție de dinamica tehnologiei informaționale, pe de altă parte. 

 

Art. 11. - (1) Lucrările Adunării generale și ale Consiliului director se consemnează în 

procese-verbale care se semnează de copreşedinți sau de înlocuitorii acestora şi se 

contrasemnează de câte o persoană din partea fiecărei structuri asociative dintre cele 

prevăzute la art. 3 alin. (4). Logistica necesară realizării lucrările de secretariat se asigură prin 

grija structurii asociative gazdă. 



(2) Procesele-verbale, precum şi orice alte documente adoptate la nivelul Adunării 

generale și la cel al Consiliului director: 

a) se publică pe paginile de internet ale A.Co.R. și CALM, precum și pe cea a 

C.A.L.R.R.M., în cazul în care va avea adresă operațională; 

b) se comunică, în format electronic, tuturor membrilor Adunării generale și celor ai 

Consiliului director care au adus la cunoștința copreședinților C.A.L.R.R.M., adresele de poştă 

electronică. 

 

Art. 12. - (1) Copreşedinții C.A.L.R.R.M. stabilesc relaţiile dintre structurile interne ale 

structurilor asociative pe care le reprezintă, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate 

acorda împuterniciri de reprezentare în numele C.A.L.R.R.M. 

(2) În cadrul sesiunii ordinare a Adunării generale a C.A.L.R.R.M., prin chestionar 

aprobat de către Consiliul director, înmânat tuturor reprezentanților unităților administrativ-

teritoriale prezenți la sesiune, se efectuează sondajul cu privire la evaluarea activității 

copreședinților pe perioada cuprinsă de la ultima sesiune ordinară. 

(3) Rezultatul sondajului prevăzut la alin. (2) se aduce la cunoștința Adunării generale 

și se publică pe paginile de internet prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a). 

(4) Activitatea curentă a C.A.L.R.R.M. este asigurată de copreşedinți, precum şi de 

persoanele desemnate de aceștia în funcţie de necesităţi, dar şi de disponibilitatea 

colaboratorilor săi, fiecare pentru structura asociativă pe care o reprezintă ca președinte. 

 

Art. 13. - (1) Copreședinții C.A.L.R.R.M. au, în principal, următoarele atribuții: 

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele C.A.L.R.R.M. în relaţiile cu 

persoanele fizice sau juridice din statele lor, precum şi în justiţie; desemnează persoanele din 

Consiliul director al C.A.L.R.R.M. sau din afara acestuia care fac parte din structura 

funcţională a oricăror entităţi cu care C.A.L.R.R.M. colaborează/cooperează;  

b) urmăresc şi asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului regulament, a 

hotărârilor adoptate de Adunarea generală și a deciziilor adoptate de Consiliul director;  

c) urmăresc aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 2 alin. (4) și prezintă informări în 

cadrul Adunării generale și în cel al Consiliului director asupra materializării acestui obiectiv; 

d) asigură materializarea obiectivului prevăzut la art. 2 alin. (3) lit. a) şi informează 

despre aceasta membrii C.A.L.R.R.M., prin publicarea pe paginile de internet prevăzute la art. 

11 alin. (2) lit. a); 

e) convoacă Adunarea generală și Consiliul director, propun ordinea de zi, asigură 

condiţiile necesare bunei desfăşurări a sesiunilor/şedinţelor şi conduc lucrările acestora, în 

condițiile prezentului regulament; 

f) semnează actele şi documentele adoptate de Adunarea generală și de Consiliul 

director, precum şi pe cele emise personal; 

g) stabilesc, prin consultări cu ceilalţi membri titulari ai Consiliului director, atribuţiile 

coprim-vicepreşedinților și pe cele ale covicepreşedinţilor; 

h) exercită controlul şi îndrumarea activităţii membrilor titulari ai Consiliului director, 

precum şi a personalului prevăzut la art. 3 alin. (4); 

i) exercită orice alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament, stabilite de Adunarea 

generală sau încredinţate de Consiliul director, după caz. 

(2) În exercitarea atribuțiilor lor, copreședinții emit dispoziții comune. Nesemnarea de 

către un copreședinte a unui proiect de dispoziții conduce la inexistența acesteia. 

 

CAPITOLUL  V 
Dispoziții tranzitorii și finale 

 



Art. 14. - (1) Listele cuprinzând semnăturile persoanelor prezente la sesiunea de 

constituire a C.A.L.R.R.M. reprezintă anexa nr. 1.  

(2) Persoanelor înscrise în lista prevăzută la alin. (1) li se înmânează, cu titlu evocator, 
siglele A.Co.R. și CALM, într-un suport din piele naturală, tip portofel, potrivit modelului 
prevăzut în anexa nr. 2.  

 

Art. 15. - (1) Reprezentanții legali ai unităților administrativ-teritoriale prezenți la 

sesiunea de constituire a C.A.L.R.R.M. pe data de 24 mai 2013, la Chișinău, membrii ai 

Adunări generale, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), sunt de drept membrii fondatori ai 

C.A.L.R.R.M. 

(2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se vor înmâna la proxima sesiune a Adunării 

generale, placheta de membru fondator, cu titlu evocativ. 

(3) Persoanelor cuprinse în lista prevăzută la art. 14, cu excepția celor care intră sub 

incidența alin. (2), prin grija copreședinților și sub semnătura acestora, li se transmite: 

a) DIPLOMA DE ALEASĂ PREȚUIRE ȘI RECUNOȘTINȚĂ pentru reprezentanții din 

administrația publică centrală a celor două state vecine-surori; 

b) CERTIFICATUL DE EXCELENȚĂ celorlalți participanți necuprinși la alin. (2). 

(4) Pe oricare dintre diplome și certificate se imprimă, pe fundal, portretul Sfântului 

Voievod Ștefan cel Mare. 

 

Art. 16. - (1) Se instituie ziua de 24 mai ca Ziua colectivităților locale înfrățite. 

(2) Ziua colectivităților locale înfrățite marchează cu titlu evocator data de 24 mai 2013, 

la care s-a aprobat prezentul regulament prin care s-a consfințit constituirea Consiliului 

Autorităților Locale din România și Republica Moldova. 

(3) Se recomandă ca de această zi să se efectueze schimburi de vizite între delegații 

din colectivitățile locale din România înfrățite cu cele din Republica Moldova, precum și orice 

alte activități în comun. 

(4) În lipsa unor activități de genul celor prevăzute la alin. (3) între colectivitățile locale 

înfrățite se fac schimburi de mesaje oficiale de felicitare, în formă scrisă.  

 

Art. 17. - (1) Până la proxima sesiune ordinară a Adunării generale a C.A.L.R.R.M. se 

analizează posibilitatea transformării acestui Consiliu într-o organizație neguvernamentală cu 

personalitate juridică. 

(2) Finanțarea oricăror activități specifice organizării și funcționării C.A.L.R.R.M. în 

condițiile prezentului regulament, până la materializarea obiectivului vizat la alin. (1), sunt 

suportate din bugetele A.Co.R. și CALM. 

 

Art. 18. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. 

 

 

*  *  *  *  * 

*  *  * 

* 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 
la Regulament 

 

 

 

 

 

 

 


