ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Protocol de înfrăţire şi cooperare
între
Consiliul Judeţean Ilfov din România şi
Provincia Jiangsu
din Republica Populară Chineză
Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
Adresa Consiliului Judeţean Ilfov nr.439 din 20.01.2010 – Scrisoare de
intenţie - către Ambasada Republicii Populare Chineze, privind
propunerea de a iniţia un Protocol de înfrăţire şi cooperare;
- Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr..261 din 13.01.2010;
- Avizul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr.59055 din
27.01.2010;
- Adresa de răspuns a Ambasadei Republicii Populare Chineze înregistrată
la Consiliul Judeţean Ilfov sub nr. 847 din 03.02.2010;
- Expunerea de motive a Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr. 914 din 05.02.2010;
- Raportul Direcţiilor de specialitate înregistrat cu 929 din 05.02.2010;
- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi
studii economice;
- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
- Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ,
privatizare şi integrare europeană;
Potrivit prevederilor art.16 alin.1, 2, 3 şi 4; art. 91, ali. 1, lit. e şi alin.6, lit. b
şi art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
modificată şi completată;
-

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.590/2003 privind
tratatele, înţelegerile de cooperare internaţională încheiate de autorităţile
administraţiei publice locale;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă încheierea Protocolului de înfrăţire şi cooperare dintre
Consiliul Judeţean Ilfov din România şi Provincia Jiangsu din Republica Populară
Chineză, prezentat în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze
protocolul menţionat la art.1 şi să constituie „Grupul de lucru operaţional special”
pentru derularea în bune condiţii a protocolului în cauză.
Art.3 Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

Contrasemnează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Monica Trandafir

Nr. .....
din .................2010

