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Cu privire la asocierea inclusiv cooperarea transfrontalieră
Consiliului raional Glodeni ( Republica Moldova) cu
Consiliul Judeţean Botoşani (România)
În baza Protocolului de colaborare transfrontalieră între Consiliul Judeţean Botoşani
(România) şi Consiliul raional Glodeni ( Republica Moldova) din 10 martie 2009 şi în
conformitate cu art.43 (1) , lit. (t) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28
decembrie 2006,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.
Asocierea, stabilirea legăturilor de colaborare , parteneriat, cooperare, inclusiv
transfrontalieră între Consiliul raional Glodeni (Republica Moldova) şi Consiliul Judeţean
Botoşani (România), în diferite domenii de activitate pentru realizarea unor lucrări şi servicii de
interes public, pentru promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice
locale , precum şi colaborarea cu agenţii economici şi asociaţiile obşteşti , inclusiv:
• Iniţierea de a asocia autorităţile administraţiei publice locale din raionul Glodeni
(Republica Moldova) cu cele din Judeţul Botoşani (România), pentru realizarea unor
lucrări şi servicii de interes public, pentru promovarea şi protejarea intereselor
autorităţilor administraţiei publice locale , precum şi colaborarea cu agenţi economici şi
asociaţiilor obşteşti în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun .
• Continuarea realizării calendarului de schimburi culturale între Microregiunea Botoşani
(România) – Glodeni (Republica Moldova) pentru perioada a.2006-2010.
• Stabilirea relaţiilor de colaborare în domeniul învăţămîntului preuniversitar cu aprobarea
unui program strategic comun.
• Promovarea producţiei agricole autohtone , organizînd tîrguri agricole cu susţinerea
Ministerelor de resort din ambele ţări.
• Alte activităţi iniţiate de ambele părţi pe parcursul colaborării.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pe problemele de drept şi disciplină ( preşedinte dl Ion Leucă).
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