CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
Serviciul diasporă și parteneriate externe
Cele mai importante acțiuni realizate în comun, de la semnarea parteneriatului între județul Suceava și
orașul Cricova din Republica Moldova, au fost după cum urmează:
În data de 10.01.2012, Primăria Orașului Cricova a informat Consiliul Județean Suceava despre
demararea unui proiect cultural, care urma să fie dezvoltat în Parcul Central al Orașului Cricova, intitulat
Complexul Aleea Domnitorilor și care se referea la realizarea și amplasarea în parc a 10 busturi ale celor
mai de vază domnitori români, având rugămintea de a-i sprijini în realizarea bustului domnitorului Ștefan
cel Mare.
Conform art.2, alin. (2), lit. a) din Ordinul 1.120/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare
prevăzute la art. 35A1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, prima condiție care trebuie
să fie îndeplinită în vederea finanțării proiectelor propuse de unități administrativ-teritoriale din Republica
Moldova de către autoritățile administrației publice din România, se referă la existența unui acord de
înfrățire/cooperare între cele două unități - administrativ teritoriale.
Astfel, au fost întreprinse următoarele acțiuni:
-

în data de 03.12.2014 a fost semnată Înțelegerea de cooperare între Județul Suceava din
România și Orașul Cricova din Republica Moldova;

-

în data de 04.12.2014 Consiliul Orășenesc Cricova a transmis o solicitare cu privire la
finanțarea realizării bustului domnitorului Ștefan cel Mare și a soclului aferent din cadrul
proiectului Complexul Aleea Domnitorilor din Parcul Central al orașului Cricova;
în data de 15.12.2014 a fost semnat Acordul-Cadru de Finanțare între Județul Suceava din
România și Orașul Cricova din Republica Moldova, în baza Hotărârii Consiliului Județean
Suceava și a Deciziei Consiliul Orășenesc Cricova;

-

-

în data de 15.12.2014 s-a primit, din partea Primăriei Orașului Cricova, Cererea de plată;

-

în a doua parte a lunii decembrie 2014 s-a virat în contul Primăriei orașului Cricova, suma de
80.000 lei RON, respectiv c/v în euro a acestei sume la data transferului, pentru realizarea
bustului domnitorului Ștefan cel Mare și a soclului aferent din cadrul proiectului Complexul
Aleea Domnitorilor din Parcul Central al orașului Cricova;

-

în perioada 22-23 mai 2015, la Cricova a avut loc hramul localității, manifestare în cadrul
căreia a fost inaugurată „Aleea domnitorilor”, cu dezvelirea și sfințirea a 10 busturi ale
Domnitorilor din Tarile Românești, printre care s-a numărat și statuia domnitorului Ștefan cel
Mare;

-

la evenimentele organizate în luna august 2016 de către Consiliul Județean Suceava, sub egida
„August - Luna Diasporei”, respectiv lansarea proiectului Hai în Bucovina! și inaugurarea
Muzeului Bucovinei, precum și la manifestările organizate cu ocazia Centenarului Unirii
Bucovinei cu Țara, din 28 noiembrie 2018, a participat și primarul orașului Cricova.

