
ROMANIA
coNSrLruL JUDETEAN BUZiU

HOTARARE
pentru aprobarea participirii unei delegalii a Consiliului

Judelean Buziu la o sesiune comuni organizati de Consiliul
Raional Soroca in Republica Moldova in luna martie 2018

Consiliu I Judetean BuzEu;
AvA nd in vedere:

- expunerea de motive a presedintelui Consiliului
inregistrati la nr. 2838/23.02.2019;

- avizul de legalitate al Secretarului ludelului BuzSu

ludelean Buzd u

dat pe proiectul de
hotSrare;

- prevederlle" Hot;rarii Consiliului Judelean BuzEu nr. ZIg/20t2 pentru
aprobarea intelegerii de Cooperare intie .tudetul BuzSu gi Raionul Soroca
- Repu blica lvloldova;

- prevederile HotSrarii Consiliului Judeiean Buzdu nr.26/2OtB privind
aprobarea bugetului propriu al judetului Buz5u in anul 2018,

in temeiul art. 91 alin (1) lit. "f'si art. 97 dtn Legea nr. 2L5/2OOI a
administratiei publice locale, republicatE, cu modific5rile gi complet5rile
u lterioa re,

HoTARASTE:

Art.1. (1) Se aprobd participarea unei delegatii a Consiliului ludetean
BuzEu la o sesiune comund cu Consiliul Raional Soroca, in luna martie 2018, in
RepLrblica [4odova, dedicatS Centenarului [4arii Unlri,

(2) Delegatia va fi constituit5 din consiliert iudeteni,
reprezentanti ai unor institutii de sub autoritatea Consiliului -ludetean BuzEu si,
respectiv, personal din aparatul de specialitate.

Art.2. Cheituielile aferente deplasErii deega!iei judetene (transport,
cazare etc) se vor susfine de la bugetul propriu aljudetului Buz5u.



Art.3. Structura Cabinet PreFedinte 9i Direciia Economic; vor aduce la
indeplin ire prevederile prezentei hotSrari.

PRE9EDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA

z'-<_-
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BUZAU, 27 FEBRUARIE 2018
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coNsrLIUL IUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

NR.2838/23.O2.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrAre pentru aprobarea participirii unei
delegatii a Consiliului Judelean BuzEu la o sesiune comund
organizatd de Consiliul Raional Soroca in Republica Moldova

in luna martie 2Ol8

tnci de la intdlnirea comunE a Consiliului Judetean Buzdu si
Consiliul Raional Soroca, prin reprezentanti de nivelul alesilor locali,
functionari si sefi ai unor institutii si servicii publice de interes
judetean, respectiv raional, din luna noiembrie 2018, s-a discutat
despre ,,replicarea" unei astfel de sesiuni comune si in Republica
Moldova, Soroca.

Urmare contactelor oficiale, s-a stabilit ca o astfel de sesiune
comun5 sd se realizeze in ultima decadi a lunii martie a.c. 9i se va
desfisura sub semnul sirbitorii Centenarulul Unirii.

Componenta numericb a delegatiei se va definltiva in perloada
imediat urmAtoare, in raport de optiunile clare exprlmate de cei
mentionati in proiectul de hot516re.

^ Propun aprobarea unui astfel de demers, initiat in baza
Intelegerii de colaborare dintre Judetul Buzdu si Raionul Soroca si,
in consecinti, propun adoptarea proiectului de hotirAre in forma
p rezentatS.

PRE9EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU
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,; . :. REPUBLICA MOLDOVA
,.il'..rli'A:d;]l coNslLluL RAIoNA! soRocA

din ll rs{- 2018

Dlui Pefie Emanuil Neagu,

Pre$edinle al Consiliului Judelean Buzdu

Slima!e domnule Presedinlel

AvemonoareaSavaiovidminperioada24-23marlie2018laSolocapentruadesfaqura

iedinla comuna a Consiliului Raional Soroca qi Consiliul Judelean BuzAu cu p lejul aniversarii a 100

ani de la Unirea Basarabiei cu RomAnia,

Cu consideta!iune.

c0n$it,iiL

cf' Ch€nadie Munlean.

Pre$edinle al RaionuLui Soroca.

Consiliul Raional Soroca
lvlD-1000. sr. Slefan cel Mare nr. 5 or. Soroca. Republica Moldova

lveb: www.soroca.org.md
e-maili consiliuAsoroca orq md

tel 313 - 230 - 2205'1, 373 - 230 - 22058, fa'x 3 1 J' 73O - 22098
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