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HOTĂRȂRE 
privind aprobarea infratirii si cooperarii între  Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna Parva  judetul 

Bistrita Nasaud din România şi  Comuna Teliţa, Raionul Anenii Noi din Republica Moldova 
 

Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în ședința ordinară în data de 28.03.2017, în prezența unui 

număr de 10 consilieri din totalul de 10 consilieri în funcție. 

Având in vedere: 

- Epunerea de motive nr. 895 din  23.03.2017 a domnului  Strugari  Ioan – primar; 

- Raportul nr. 894 din 23.03.2017 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, intocmit de d-na Scurtu Adina-Cornelia, agent turism; 

- Raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.929 din 27.03.2017 al: Comisiei studii, activități  economico-

financiare și administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și 

urbanism;  Comisiei  pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca si 

protectie sociala, protectia copilului, activitati sportive si agrement, protectia mediului si turism, 

servicii publice si comert; Comisiei administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, agricultură-silvicultură; 

- Adresa nr. H 2-1/541   al Ministerului Afacerilor Externe, înregistrata la Primaria comunei Parva  sub 

nr. 781/10.03.2017; 

- Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene – MDRAP 

nr.17034 din 01.03.2017, inregistrată la Primaria comunei Parva sub nr. 648 din 01.03.2017; 

- Prevederile art. 15,  art. 16, art. 36 alin. (2) lit. e), alin.(7) şi art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.41 din Legeaprivind tratatele nr. 590/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.4 din Hotărârea nr. 8/2013  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 

Externe. 

În baza prevederilor art.45 alin. (2) lit.f) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, 

republicată, cu modificările  şi completările ulterioare 

 

                                                        HOTĂRĂŞTE : 

Art.1  (1) Se aprobă infratirea si cooperarea între Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna Parva 

judeţul Bistriţa Năsăud din România şi Comuna Teliţa, Raionul Anenii Noi din Republica Moldova,conform 

anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  (2) Dupa semnare Acordul ca fi comunicat, in termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii, 

atat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei publice si Fondurilor Europene – Serviciul Relatii 

Internationale, cat si la Ministerul Afacerilor Externe. 

Art.2  Se împuterniceşte primarul comunei Parva, să semneze in numele şi pe seama Comunei Parva, 

Acordul de înfrăţire şi cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna Parva judeţul Bistriţa 

Năsăud din România şi Comuna Teliţa, Raionul  Anenii Noi din Republica Moldova. 

Art.3.   Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul comunei Parva. 

Art.4.   Prezenta hotărâre  a fost adoptată cu un număr de  10 voturi „pentru”. 

Art .5.  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei cu: 

-    Instituţia Prefectului  Judeţul  Bistriţa Năsăud ; 

-    Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor                              

      Europene - Serviciul Relatii Internationale 

-    Ministerul Afacerilor Externe; 

              -    Comuna Teliţa, Raionul Anenii Noi din Republica  Moldova 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA Consilier,             Contrasemneaza de legalitater 
 Rus I. Ioan I                                                                                 Secretarul  Comunei Parva, 
                                                                                                                                 Ioan Calus   
 Nr. 26 din 28.03.2017.                                                                                                               


