ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Ințelegerii de Cooperare între Orașul Huedin - Romania şi Orașul Novoselytsya - Ucraina
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2015.
Având în vedere necesitatea realizării obiectivelor strategiei de dezvoltare economico- socială , culturală
și protecției mediului, a orașului Huedin, prin extinderea colaborării și asocierii cu autorități publice locale din
Europa, prin promovarea unor proiecte și programe de investiții care să asigure integrarea în procesul de
dezvoltare regională.
Tinând seama de scrisoarea de intenție înregistrată sub 4807/2014 transmisă de Primaria orasului
Huedin către oficialitățile din orașul Novoselytsa , privind stabilirea unor legături de înfrățire între orașul Huedin
și orașul Novoselytsa – Ucraina, prin semnarea unei Ințelegeri de Cooperare care să stabilească caracteristicile
generale ale unei colaborări viitoare.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 9612/12.12.2014 privind aprobarea întelegerii de
Colaborare între orașul Huedin – România și orașul Novoselytsya - Ucraina transmis spre avizare Ministerului
Afacerilor Externe.
Având în vedere Avizul conform , favorabil încheierii documentului de cooperare al Ministerului
Afacerilor Externe prin adresa nr. H2-1/316/2015, cu modificări la proiectul de colaborare avizat de comisia
pentru cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și sport.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 1487/2015 înaintat de primar ș iavizat de comisia pentru
cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și sport la ședința din data de 23.02.2015.
Luînd în considerare prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003, privind tratatele, art. 14, 15, 16 din
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, modificată cu Legea nr. 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă Ințelegerea de Cooperare între Orașul Huedin - Romania şi Orașul Novoselytsya Ucraina, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orasului Huedin.
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