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PROIECT

DECIZIE
Din _____ ________________2017

nr. _______

Cu privire la asocierea Județului Bistrița-Năsăud (România) cu
Raionul Glodeni (Republica Moldova)
În baza scrisorii de intenție nr. 326 din 07 august 2017 a Președintelui raionului Glodeni,
dl Leucă Ion (se anexează), scrisorii nr. II/18237/ din 18 octombrie 2017 a Vicepreședintelui
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, dl Vasile Puica (se anexează) 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.
Se acceptă asocierea, stabilirea legăturilor de colaborare, parteneriat, cooperare dintre
Județul Bistrița-Năsăud (România) și Raionul Glodeni (Republica Moldova), 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.
2.
Se aprobă Înțelegerea de cooperare dintre Județul Bistrița-Năsăud (România) și Raionul
Glodeni (Republica Moldova) (se anexează).
3.
Se desemnează persoana responsabilă, în numele Vasile Pelin, secretar al Consiliului
raional Glodeni pentru pregătirea, punerea în aplicare și coordonarea acțiunilor comune în
domeniile de cooperare prevăzute în Înțelegerea de Cooperare.
4.
Se recomandă primarilor de a examina în cadrul consiliilor locale despre intențiile de
înfrățire cu localitățile din Județul Bistrița-Năsăud (România).
5. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pe problemele de drept şi etică ( preşedinte dl Ion Maican).
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Președinte al raionului

LEUCĂ Ion

Coordonat: Vicepreședinte al raionului
Vicepreședinte al raionului
Vicepreședinte al raionului
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