
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
privind imputernicirea Pregedintelui Consiliului Judetean Buziu

de a semna, in numele 9i pentru judetul Buziu, Acordul de
cooperare cu Comunitatea Autonomi din La Rioja, Spania

Consi iul ludelean BuzSu;
Ava nd in vedere I

- expunerea de motive a Pregedintelui Consi iului Judetean BuzEu
inregistrat; sub ff , 4372120.03.2018;

- raportul Directiei juridice gi administralie publicE localS inregistrat sub nr.
43t3/20.O3.2o78i

- avizul de legalitate a Secretaru ui Judelului BuzEu dat pe proiectul de
hoti 16 re;

- rapoarte e comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzSu anexate

^ ia hot;rAre,
In temeiul art. 91 aLin.(1) lit, ,,e", alin, (6) tit. ,,c" 9i art. 97 din Legea nr.

21,512OO7 a administratiei publice locale, republicatS, cu modificlrile Si complet;rile
u lterioare,

HOTARAgTE:

Art. 1. Se imputernicegte Pregedintele Consiliului .lude[ean Buzdu sE
semneze, in numele 9i pentru judetul BuzEu, Acordul de cooperare intre judelul
Buz;u 9i Comunitatea Autonomd din La Rioja, Spania prev;zut in anexa care face
oarle integrantE din prezenta hotArdre.

Art.2, Acordul de cooperare menlionat va fi valid gi va intra in vigoare in
condiliile art. 15 alin, (2) din Legea nr.275/2OO7 respectiv dupE avizarea conformE
a Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 3, Secretarul judetului BuzSu va asigura comunicarea hotSrarii
autorit5tilor interesate precum 9i publicarea pe site-ul Consiliului Judelean Buz5u.

RE9EDINTE,

OIL NEAGU
CONTRASEMNEAZA,z.\

o(oqt'-
\./UD }..-,

BUZLU, 22 MARTTE 2018

SEcRETARUL JUDETULUT BUziU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA
/ l-z/'Zd4'2-"--,-:

,//.
Hotirarea a fost adoptati cu 29 voturi -pentru" | - voturi
- abtineri de cei 29 consilieri judeteni prezenti,

,,impotrivi",



A Gobi"rnota: 6s 1s p;s;s

AU CONVENIT CA

iu pntvUr RANo- Si promoveze participarea comuni la proiecte si protrame
cofinantate de Uniunea European; sau de alte organizatii, in special in domenii
precum agricultura, mediu I inconju rator, tineretul sau educatia.

ilt nf OOtLgn nAruO- Se incurajeze colaborarea economici lntre ambele regiuni pentru
a promova dezvoltarea economiilor din ambele teritorii, furnizand informatii ti sprijin,
in specialintreprinderilor mici 5i mijlocii din fiecare regiune.

iN Al- TREILEA RAND- S; stabileasc; canale de informare intre administratiile publice

respective, atat la nivel politic cet ti tehnic, astfelincat oportunit5tile de colaborare s;
poat; fi maximizate, precum si schimbul de experientS si de bune practiciintre ambele
pi rti.

iN nL pntnULrq RAND- Si promoveze dialogul intercultural intre societitile
Comunitilii Autonome din La Rioja si ludelul BuzAu si si incurajeze transferul ti
colaborarea initiativelor sociale, in special a celor legate de inovarea social; Si

responsabilitatea socialS a administratiilor.

iN AL CINCItEA RAND- S; promoveze schimburile culturale, educajionale sau sportive
intre Judetul Buz;u ti Comunitatea AutonomS din La Rioja prin intermediul
forumurilor, proiectelor, expozitiilor, lnternetului sau prin orice alt mijloc care ofer; in

cele din urme posibilitatea de a participa in ambele regiuni.

iN AL $ASELEA RAN.- 55 reafirme disponibilitatea ambelor p;rti de a primi misiuni
corporative sau institutionale care incurajeaz; schimburile in diferite domenii si tn

diferite politici publice.

if't ar Saeftlea nAruD- S; infiinteze o comisie de coordonare si de urmSrire, alc;tuit;
din patru membri, doi numiti de Guvernul Comunit;Iii Autonome din La Rioja ti doi
numiJi de judetul Buz5u, si prezinte spre examinare propunerile emise de oricare
dintre cele dou; pSrti si s; realizeze o raport anual .

iN AL OPTUTEA RAND- Prezenta declaralie, neavand un caracter economic, va avea

valabilitate incep6nd cu data semn;rii acesteia pani la 31 decembrie 2018, prelungitb
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automat pentru un an, dacd njci o plangere nu este depus5 de nici una dintre p;4i cu

cincisprezece zile inainte de sferfitul anului curent.

5i ca dovadi a conformitilii, se semneazd prezentul acord de vointe in triplicat in cele
douS limbi: roman; ii spaniole, in Logrofro, in XX din XXX din 2018

Dna Begoiia M. Arregui Dl. Petre Emanoil Neagu

Consilier Pre2idential Relalii
lnstitu!ionale 9i A4iuni Externe

Preledintele Consiliului I udelean Buz;u



Romani spania la rioja

Romanii, cetateni model in La Rioja. Sunt dati ca exemplu
de integrare in Spania
Romanii care s-au stabilit in ultimii ani in La Rioja (Spania) reprezinta un
foarte bun exemplu de integrare, a declarat Petro Sanz (foto dreapta), seful
Guvernului regional al comunitatii autonome spaniole. Declaratia a fost
facuta cu ocazia intalnirii pe care acesta a avut-o cu Viorel Badea (foto
stanga), vicepresedintele Comisiei parlamentare pentru romanii din
diaspora, informeaza Europa Press. ln timpul intalnirii s-a discutat despre
situatia politica si economica din Romania, dar si despre problemele cu
care se confrunta romanii care traiesc in La Rioja si care formeaza una
dintre cele mai mari comunitati de straini din regiune...

,.1{e ariico,o d r::.;1t r-,:,: romani Spania La Riola romanl integrati Span



CONSILTUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr, 4312/20.O3.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotir6re privind imputernicirea Pregedintelui
Consiliului Judelean Buziu de a semna, in numele gi pentru

judelul BuzAu, Acordul de cooperare cu Comunitatea
AutonomS din La Rioja, Spania

in decembrie 2077 am participat la invitatia Consulatului Rom6nlei
din Spania, la sErbitorirea Zilei Nationale a Rom6niei in provincia La
Rioja, care din punct de vedere administrativ este o comunitate
autonomS in nordul Spaniei av6nd capitalia la Logrofro.

In aceast5 provincie s-a constituit o puternicS 9i activd comunitate
romAneascS, mul[i dintre membrii acestela provenind din judelul Buz5u.

IntAlnirea cu oficialit;tile provinciei a fost deosebit de constructivS,
acegtia recunosc6nd contributia compatriotilor nogtri la dezvoltarea
economic5 a provinciei precum si dorinla acestora de a se crea un cadru
institulional de colaborare si cooperare cu judelul BuzEu.

Deoarece invitalia de a semna un astfel de Acord a fost formulatS
de cu16nd, urmeazi sE ii dim curs prin proiectul de hot;rare inillat
urm6nd ca intrarea in vigoare a acestuia, din punct de vedere al rigorilor
legislatiei romanegti, sd se realizeze dupE avizul conform al Ministerului
Afacerilor Externe.

PRE9EDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA JURIDICA 9I

ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
Nr. 4313/2O.O3.2018

RAPORT
la proiectul de hotdrAre privind imputernicirea Pregedintelui
Consiliului Judetean Buzdu de a semna, in numele ga pentru

judelul Buziu, Acordul de cooperare cu Comunitatea
Autonomi din La Rioja, Spania

Legea nr, 275/2001 stabileste competenta Consiliului Judelean
de a hot5ri in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit;ti
administratlv teritoriale din tarE ori din str5indtate...,.... in vederea
promov5rii unor interese comune...,..

De asemenea, pentru astfel de situatii se solicit5 un aviz
conform al lYinisterului Afacerilor Externe prealabil aprobErii acordului
prin hot5 16 re.

Av6nd in vedere cE invitatia din partea autoritSlii provincie; La

Rioja este de ultim moment, s-a prevSzut ca intrarea in vigoare a

Acordului de cooperare s5 fie sub conditia oblinerii avizului conform al

N4inisterului Aface rilor Exte rne.

DIRECTOR EXECUTIV

,r*=ri#k*-


