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HOTĂRÂREA NR. _____ 

din 29 noiembrie 2012 
 

 privind aprobarea colaborării între Judeţul Mureş si Guvernoratul Missan din Republica Irak 
 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr. 21.239/22.11.2012 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 

Implementare Proiecte, privind aprobarea colaborării între Judeţul Mureş şi Guvernoratul 
Missan din Republica Irak precum şi avizele comisiilor de specialitate, 
 

Văzând Avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, acordate în vederea semnării Înţelegerii de Colaborare,  

In temeiul prevederilor art. 11, alin.(3),  art.91 alin.(6), lit. c, şi art.97 alin.(1) din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

      hotărăşte : 
 

Art.1. Se aproba colaborarea între Judeţul Mureş si Guvernoratul Missan din Republica 
Irak, în condiţiile prevăzute în Înţelegerea de Colaborare cuprinsă în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului Provincial Missan din Republica Irak şi 
Ambasadei României la Bagdad, urmând să fie adusă la îndeplinire de către Direcţia Dezvoltare 
Regională, Implementare Proiecte. 

 
 

 
 

     PREŞEDINTE 

                Ciprian Dobre 
               AVIZAT PENTRU LEGALITATE  

                                                                                              SECRETAR 

                                            Aurelian-Paul Cosma 

 

 
              



 
            

             R O M Â N I A                            
           JUDEŢUL MUREŞ                              
       CONSILIUL JUDEŢEAN              

  Direcţia Dezvoltare Regională, 
      Implementare Proiecte 
       Nr. 21.239/22.11.2012 

 
 

Expunere de motive 
privind aprobarea colaborării între Judeţul Mureş   

şi Guvernoratul Missan  din Republica Irak 
 

 
 

Colaborarea care urmează să se deruleze între Judeţul Mureş şi Guvernoratul irakian 
Missan, are la bază interesul deosebit pe care Excelenţa Sa, Domnul Iacob Prada, Ambasador al 
României în Republica Irak, îl manifestă faţă de judeţul nostru şi de potenţialul pe care acesta îl 
deţine.  

În cursul lunii iunie a.c., şeful misiunii diplomatice române în Irak a efectuat o vizită în 
localitatea Al-Amarah – capitala Guvernoratului Missan, în scopul dezvoltării cu autorităţile 
administraţiei publice locale din guvernorat a dialogului referitor la creşterea prezenţei agenţilor 
economici români pe piaţa din această regiune. Cu această ocazie a avut loc o întrevedere între 
Domnul Ambasador,  Preşedintele Consiliului Provincial Missan, dl. Abdul Hussein Redha al Saadi şi  
membrii consiliului provincial, evidenţiindu-se din partea acestora dorinţa iniţierii şi dezvoltării unui 
parteneriat cu un judeţ din România, care să aibă caracteristici economice, sociale, culturale etc. 
similare, această colaborare urmând să fie derulată în baza unei înţelegeri de colaborare bilaterală. 

Specificul economic al Guvernoratului Missan (localizat în Sudul Irakului, la graniţa cu 
Iranul, format din şase provincii a căror populaţie însumează aproximativ 780 mii locuitori)  
precum şi oportunităţile de afaceri şi posibilităţile de conlucrare în domeniile economic, agricol, 
administrativ, învăţământ, sănătate, construcţii, turism etc., au condus la orientarea Ambasadei 
României în Bagdad înspre identificarea şi recomandarea judeţului Mureş, ca un posibil  partener.  

În urma analizării de către conducerea Consiliului Provincial Missan, a potenţialului de care 
dispune judeţul Mureş şi a oportunităţilor bilaterale pe care le-ar putea oferi o eventuală 
colaborare, aceştia au solicitat Ambasadei României în Irak să fie intermediarul mesajului destinat 
Consiliului Judeţean Mureş referitor la interesul şi dorinţa de a intra în contact bilateral direct şi de 
iniţiere a unei înţelegeri de colaborare.  

 Cu ocazia discuţiilor derulate între Ambasadorul României în Irak şi Preşedintele Consiliului 
Provincial Missan pe de o parte şi Ambasadorul României în Irak şi Preşedintele Consiliului 
Judeţean  Mureş, pe de altă parte, au fost prezentate aspectele deficitare ale diferitelor sectoare 
ale economiei guvernoratului precum şi proiectele avute în vedere pentru depăşirea acestora, prin 
implicarea şi cu sprijinul partenerului român. Acestea se referă cu preponderenţă la necesitatea: 
achiziţionării de mobilă de diferite tipuri; asistenţei cu know-how şi tehnologie în domeniul 
culturilor de grâu, porumb, orez, floarea soarelui, cartofi; îmbunătăţirilor funciare; construirii unor 
facilităţi privind procesarea produselor agricole, vegetale şi animale; construirii unei fabrici pentru 
ambalarea curmalelor; achiziţionării de tractoare şi utilaje agricole; construirii de locuinţe; 
construirii unei rafinării de petrol; modernizării Aeroportului Mamonah; construirii unui hotel la 
standarde internaţionale. A fost specificată de asemenea necesitatea modernizării Facultăţii de 
Medicină din Al-Amarah, avându-se în vedere în acest sens, realizarea unui schimb de experienţe 
cu  Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş. 

  



 

 

Exportul de carne de pui, oaie, vită, de generatoare electrice, ca şi livrările de echipamente 
petroliere, au fost prezentate ca oportunităţi de afaceri de luat în considerare de către firmele din 
Judeţul Mureş. 

Conducerea Guvernoratului Missan a ţinut să sublinieze că, în baza Înţelegerii de Colaborare 
care urmează a fi încheiată cu judeţul Mureş, vor fi sprijine nemijlocit toate companiile din judeţ 
care vor dori să realizeze proiecte în Missan, punându-le totodată la dispoziţie o clădire pentru 
funcţionarea birourilor acestor companii precum şi asistenţă din partea unor specialişti de pe piaţa 
locală, pentru acţiuni de consiliere.   

 Menţionăm faptul că la nivelul  CJ Mureş a fost elaborat proiectul Înţelegerii de Colaborare, 
pentru care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, au fost solicitate avizele 
Ministerului Afacerilor Externe precum şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.  

Prin adresa nr H.2-1/4419/12.11.2012, Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Drept 
Internaţional şi Tratate, ne-a comunicat acordarea avizului favorabil pentru  încheierea Înţelegerii 
de Colaborare între Judeţul Mureş şi Guvernoratul Missan. De asemenea, prin adresa nr. 
300818/15.11.2012, ne-a fost comunicată acordarea avizului favorabil al Ministerului Administraţiei 
şi Internelor – Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii  Internaţionale.  

Faţă de cele prezentate, considerăm că semnarea Înţelegerii de colaborare anexată 
prezentei,  va constitui cadrul dezvoltării unei colaborări bilaterale reciproc avantajoase, oferind 
ocazia unui real schimb de experienţe, bune practici şi va aduce rezultate benefice pentru 
comunităţile din Mureş şi Missan. În acest sens, supunem aprobării plenului Consiliului Judeţean 
Mureş, proiectul de hotărâre vizând colaborarea între Judeţul Mureş şi Guvernoratul Missan din 
Republica Irak. 

 

 

 
 P R E Ş E D I N T E, 

          Ciprian Dobre         DIRECTOR EXECUTIV, 

Valer Băţaga 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Întocmit: Simona Cioban 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

                               ANEXA la Proiectul de Hotărâre  

 

 

ÎNŢELEGERE  DE COLABORARE 

între  Judeţul Mureş din România  şi  Guvernoratul Missan din Republica Irak 

 

 
 

JUDEŢUL MUREŞ din România, reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

Domnul Ciprian Dobre, 

şi 

GUVERNORATUL MISSAN din Irak, reprezentat prin Preşedintele Consiliului Provincial, 

Domnul Abdul Hussein Redha al Saadi,  

denumite în continuare „Părţi”, 

În dorinţa de a dezvolta relaţii de colaborare şi prietenie, bazate pe respect, sprijin reciproc în 

soluţionarea unor probleme de interes comun, încredere şi egalitate, au convenit asupra celor ce 

urmează: 

Articolul 1 

Părţile vor dezvolta relaţii de colaborare, conform competenţelor de care dispun potrivit 

legislaţiilor în vigoare în România şi Republica Irak 

 Articolul 2 

Colaborarea Părţilor va consta în schimburi de informaţii şi de experienţă, în special în 

următoarele domenii: economic (energie; minerit; extracţie, procesare, transport, depozitare şi 

comercializare petrol şi gaze; investiţii în producţia industrială şi agricolă; piscicultură; procesarea 

produselor agricole vegetale şi animale etc.); comercial; financiar-bancar şi asigurări; construcţii şi 

infrastructură; transporturi şi telecomunicaţii; administraţie publică; învăţământ; sănătate şi servicii 

sociale; protecţia şi refacerea mediului; cultural-ştiinţific; turism; sport şi mass-media. 

Articolul 3 

Prezentul Acord de colaborare nu este limitativ şi va putea fi modificat, în funcţie de necesităţi 

sau de dezvoltarea altor domenii de cooperare, prin acordul scris al Părţilor, în conformitate cu 

atribuţiile pe care le au. 

 Articolul 4 

(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare la data semnării.  

(2) Acordul poate fi denunţat de fiecare Parte, prin intermediul unei notificări scrise adresate 

celeilalte părţi. Denunţarea îşi va produce efectele după o perioadă de 3 luni de la data primirii 

notificării. 

Semnat la ……………………………, la (data)………………. în două exemplare originale, 

fiecare în limba română şi engleză, toate textele fiind egal autentice. 

 

               Judeţul Mureş din România                          Guvernoratul Missan din Irak 

                        Ciprian Dobre                 Abdul Hussein Redha al Saadi   

   Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş          Preşedintele Consiliului Provincial Missan  



  
  
 



 
 
 

 



 
 

 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 



 
 

 


