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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Aprobarea Acordului de Cooperare şi Înfrătire între municipiul
România şi municipiul Bialogard, Polonia.

Caracal,

EXPUNERE DE MOTIVE: Având în vedere Planul Strategic de Dezvoltare Economică a
municipiului Caracal, problema crucială „A - Atragerea Investiţiilor Străine Directe", precum şi aspectele de
interes pentru municipiul Caracal privind dezvoltarea economică locală, cultura, mediul, educaţia, politica
socială, schimburile de afaceri, precum şi stabilirea unor echipe comune de elaborare şi implementare a
proiectelor cu finanţare externă, este oportună semnarea unui acord de înfrăţire şi cooperare cu state membre
ale Uniunii Europene.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.8449/18.06.2007 al Departamentului de Dezvoltare
Economică şi Integrare Europeană;
- Art.41, alin.3 din Legea nr.590/2003 privind tratatele;
- Avizul de oportunitate nr.73879/14.06.2007 al Ministerului Administraţiei si Internelor;
- Avizul de oportunitate nr.H2-l/1618/14.06.2007 al Ministerului Afacerilor Externe al României;
- Art. 36 (7) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
- Avizul comisiei pentru activităţi juridice a Consiliului local;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 - Aprobă Acordul de Cooperare şi Înfrăţire între municipiul Caracal, România şi municipiul
Bialogard, Polonia , în vederea dezvoltării problemelor de interes comun pentru cele două localităţi privind
dezvoltarea economică locală, cultura, mediul, educaţia, politica socială, schimburile de afaceri, precum şi
stabilirea unor echipe comune de elaborare şi implementare a proiectelor cu finanţare externă.
ART.2 - Prezentul Acord de Cooperare şi Înfrăţire între municipiul Caracal, România şi municipiul
Bialogard, Polonia, intră în vigoare de la data semnării.
ART.3 - Se împuterniceşte domnul Gheorghe Anghel - primarul municipiului Caracal pentru
semnarea acordului dintre cele doua localităţi.
ART.4 - Departamentul de Dezvoltare Economică şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei
municipiului Caracal va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice
interesate şi Prefecturii judeţului Olt.
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