HOTĂRÂRE NR. 87 /2018
privind aprobarea Acordului de înfrațire și cooperare între Municipiul Vulcan, județul Hunedoara din
România și Orașul Ialoveni , Raionul Ialoveni din Republica Moldova

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN;
Analizând expunerea de motive a primarului municipiului Vulcan, înregistrată
sub nr. 88/1/30/20.08.2018, prin care se propune aprobarea Acordului de înfrațire și cooperare Municipiul
Vulcan, județul Hunedoara din România și Orașul Ialoveni, Raionul Ialoveni din Republica Moldova;
Văzând proiectul de hotărâre nr. 88/2018, raportul de specialitate al Compartimentului juridic
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 89/1/32/2018,
avizul comisiei de specialitate Activități social-culturale , culte, tineret și sport” nr. 102/1/33/2018 și
avizul comisiei de specialitate „Juridică și de disciplină”, înregistrat sub nr. 106/1/33/2018 din cadrul
Consiliului local,
Având în vedere scrisoarea de intenție a Primarului Orașului Ialoveni, Republica Moldova,
dl. Sergiu Armașu, înregistrată la Primăria Municipiului Vulcan sub nr. 22946/29.05.2018,
Văzând
adresa Ministerului Afacerilor Externe înregistrată la Primăria Vulcan sub
nr. 25995/11/07/2018 , precum și adresa Ministerulului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
înregistrată la Primăria Vulcan sub nr. 26685/24/07/2018, prin care a fost transmis avizul conform
favorabil încheierii Acordului de cooperare,
Ținând seama de prevederile art. 41 , alin. (1) și (3), din Legea 590/2003 privind tratatele, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 15, alin. (2) și (5) și 36 alin. (7) lit.b) și c) şi ale art. 45, alin.
(2 ), lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă Acordul de înfrățire și cooperare între Municipiul Vulcan, județul Hunedoara
din România și Orașul Ialoveni, Raion Ialoveni din Republica Moldova, prezentat în Anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2Se împuternicește Primarul Municipiului Vulcan, dl. Gheorghe Ile să semneze în numele
și pe seama municipiului Vulcan , Acordul de înfrățire și cooperare prevăzut la art.1.
Art.3Se desemnează dna Felicia Portase în calitate de coordonator pentru implementarea
Acordului de înfrățire și cooperare prevăzut la art.1.
Art.4 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
municipiului Vulcan, Orașului Ialoveni, Republica Moldova, Ministerului Afacerilor Externe,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Compartimentului Juridic şi se va
aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Pop Vasile

VULCAN, 30.08.2018
CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 16 voturi „pentru”

