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REPUBLICA. MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINET
din

DECIZIE пr.
20т1

Cu privire la completarea deciziei
nr.3/l0 din 18 august 20Iб

in scopul facilitarii procesului de соореrаrе transfrontalierё, аrt,4З alin. (1), lit. t),
din Legea privind administra(ia publicй lосаlй пr. 436-XVI din 28.12.20О6, avind in
vedere avizul comisiei consultative economie, buget, administrarea Ьuпurilоr, juridicй,
numiri gi imunitй{i, Consiliul raional Edine! DECIDE:

1. Decizia Consiliului raional Еdiпеl пr.З/10 din l8 august 2Ol6" Cu privire la
аdеrаrеа raionului Edine! (Republica Moldova) la Asocialia <Eurorbgiunea
Siret-Prut-Nistru> (Romбnia)" se completeazй рrесum urmеаzй:
- Duрй punctul 5 se аdаugй punctul б сu conlinutul
,,Se autorizeazб, deplasйrile qefilor de direclii а Consiliului raional cu
transportul de serviciu, iпtru rezolvarea problemelor арйrutе in cadrul
proiectului"
- Punctul 7. Se ехрuпе in чаriапtа:
,,Se репПitе contabiIitalilor : Direcliei Educatie; Diгec[iei Fiпап[е; Direcliei
Asisten!ё SocialЙ qi Protec{ie а Familiei; Direcliei Agricultur6, Relalii
Funciare 9i cadastru achitarea cheltuielilor de deplasare.
2. Рuпсtul б din decizie devine respectiv punctul 8 se suplirтeýte сu
:

Sintagmele:

-

Direcliei
Direcliei
Direcliei
Direcliei

Educafie,
Finante,
Asisten!й Socialй Ei Proteclie а Familiei,
Agriculturй, Rela{ii Funciare qi Cadastru.
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Cu privire la аdеrаrеа raionului Edine! (Republica Moldova)
la Asocialia <<Euroregiunea Siret-Prut-Nistru> (Romбnia)

in conformitate cu аrt. 10 din Carla Еurореапб а autonomiei locale, adoptatй la
Strasburg la 15.10.1985 9i ratificatй рriп Ноtйrirеа Parlamentului пr. 125з-ХIII din

t), din Legea privind administra{ia public6 lосаlё
пr. 43б-хU din.28.\2.2006, Ei in scopul fасilitйгii procesului de соореrаrе
1б.Oб.1997; art.43 alin. (1), lit.

transfrontalierё prin asocierea cu unitйlile teritorial-administrative din Romania
9i
Republica Moldova, examinind Statutul Asocia{iei <Euroregiunea Siret-PrutNlistru>, Consiliul raional Edine{ DECIDE:
1. Se арrоЬй аdеrаrеа raionului Edine! la Asocialia <Euroregiunea Siret-PrutNistru> care este О fоrmЙ de conlucrare а administraliilor publice din
RomAnia qi Republica Moldova.
2. Se insuqeqte Stafutul Asocialiei <<Euroregiunea Siret-Prut-Nistru>, prevйzut in
anexa Ш. 1, parte integrantЙ а deciziei prezente.
з. se аsigurй alocarea surselor financiare pentru plata cotizaliei de mеmьru la
bugetul Euroregiunii <Euroregiunea Siret-Prut-Nisttu>, conform calculului
0,03 eurocenti pentru fiесаrе locuitor al raionului (80020 de locuitori), la
cursul valutar la momentul achitйrii.
4. se реrmitе deplasarea preýedintelui rаiопului cu trапsроrtul de serviciu сu
achitarea indemniza{iilor in conformitate cu legislalia in vigoare pentru
participare la activitйlile Asocialiei <Euroregiunea Siret-Prut-Nistru>
(RomAnia) ;i sё semneze in nurnele consiliului rайпаl documentele aferente
activitatii Asocialiei.
5. Se imputerniceýte preýedintele raionului Edine{, domnul Iurii GдМS, in
temeiul deciziei prezente sй dерuпй о сеrеrе сйtrе preqedintele дsосiаliеi
<<Euroregiunea Siret-Prut-Nistru> domnul Maricel роiд, privind аdеrаrеа
la
Asocia{ia <<Buroregiunea Siret-Prut-Nistru>.
6. Decizia рrеzепtй se aduce la cunoqtin{й:
- Domnului Maricel РоРА Preqedinte al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru;
- Pre9edintelui raionului;
- Oficiului Teritorial Edine{ al Cancelariei de Stat.
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