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  DECIZIE nr. 5/9                                     
                                                                                                                                                            

din 25 august  2017 

 

                 „Cu privire la Acordul de Cooperare între 

județul Neamț, România și raionul Telenești, Republica Moldova” 

 

            Urmare a vizitei de lucru  a delegației Consiliului raional, condusă de Președintele 

raionului în România,  județul Neamț,  din data de 03 august 2017, examinând scrisoarea 

de intenție cu privire la cooperare și parteneriat între județul Neamț și r-nul Telenești 

semnată de părți,  în conformitate cu art. 9 al Hotărârii Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din R. 

Moldova, pct. 2 al deciziei Consiliului raional nr. 5/10 din 04.14.2012 Cu privire la  

încredințarea atribuțiilor de delegare în străinătate a persoanelor cu statut de demnitate 

publică şi a funcţionarilor publici Președintelui raionului,   având avizul pozitiv al comisiei 

consultative pe probleme de administrație publică, în temeiul art. 43 al. (1), lit. ”t”  și art. 

46 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

raional, 

DECIDE: 

1. Se ia act de Raportul Președintelui raionului, Dna Diana Manoli, cu privire la 

vizita de lucru a delegației Consiliului raional, condusă de Președintele raionului în 

România, județul Neamț, la data de 03 august 2017. 

2. Se aprobă Acordul de Cooperare între județul Neamț, România și raionul 

Telenești, Republica Moldova, se anexează. 

3. Se împuternicește Președintele raionului cu dreptul de a:  

- semna cu partea română , în numele Consiliului raional, Acordul de Cooperare 

între județul Neamț, România și raionul Telenești, Republica Moldova. 

- reprezenta Consiliul raional în relațiile de cooperare cu partenerii din România, 

județul Neamț;  

- întreprinde acțiunile necesare pentru identificarea și implementarea proiectelor 

social – culturale, precum și investiționale, reciproc avantajoase.  
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4. Controlul asupra executării prezentei Decizii, se pune în seama Președintelui 

Comisiei consultative pentru probleme de administrație publică a Consiliului raional 

Telenești. 

5. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră în 

vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional www.telenesti.md şi/sau  

site-ul  www.actelocale.md . 

    

      

       Preşedintele şedinţei                                                               Alexandru Zară 

  

Secretarul Consiliului Raional                                                       Sergiu Lazăr 
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