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HOTĂRÂREA NR. 27 

 privind aprobarea Acordului de cooperare între comuna Nicșeni, județul Botoșani, România 

și localitatea Jevreni, raionul Criuleni, Republica Moldova 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 16.07.2021,  

 

 

având în vedere scrisoarea de intenție nr. 74/10.06.2021 a primarului localității Jevreni, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 3370/05.07.2021, 

luând în considerare avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

urmare a avizelor MDLPA nr. 74166/17.06.2021 și MAE nr. G1/1204/18.06.2021, 

în conformitate cu prevederile art. 84 alin. 3-5, art. 89 alin. 10, art. 129 alin. 2 lit. e, alin. 9 

lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 351 și art. 352 din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, art. 2 pct. 18, art. 

4 alin. 2 din HG nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, 

art. 5 pct. 37 din HG nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de cooperare între unitatea administrativ-teritorială comuna 

Nicșeni, județul Botoșani din România și localitatea Jevreni, raionul Criuleni din Republica 

Moldova, prevăzut în anexă. 

Art. 2 Se împuternicește domnul Bulboacă Victor-Claudiu, primar al comunei Nicșeni, să 

semneze în numele și pe seama comunei Nicșeni Acordul de cooperare cu autoritățile localității 

Jevreni, raionul Criuleni din Republica Moldova. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției 

Prefectului - Județul Botoșani și primarului comunei Nicșeni. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

             Holoc Ioan                    Diac-Milatinovici Lucian-Iulian 

 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 10 voturi pentru 10 voturi împotrivă 0 abţineri 0 
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