
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                       
CONSILIUL LOCAL MAIERU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de Înfrăţire între Comuna Maieru, Județul  Bistrița-Năsăud din 

România și Comuna Micleuşeni, Raionul Străşeni din Republica Moldova 
 
 
 Consiliul Local Maieru, întrunit în sedinţă extraordinară din data de 28.04.2022, în 
prezenta a 11 consilieri; 
 Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul comunei Maieru, înregistrat sub nr. 39 din 
26.04.2022; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Maieru, înregistrat sub nr. 1796 din 26.04.2022; 
- Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al unităţii administrativ teritoriale 
Maieru, înregistrat  sub nr. 1795 din 26.04.2022;  
- Adresa cu nr. 198 din 13.08.2021 a Primăriei comunei Micleuşeni, Raionul Străşeni din 
Republica Moldova, înregistrată la Primăria comunei Maieru sub nr. 3796 din 23.08.2021; 
- Avizul Ministerului Afacerilor Externe, Direcţia Tratate Internaţionale nr. G1/779 din 
01.04.2022, înregistrat sub nr. 1703 din 15.04.2022; 
- Avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 40325 din 30.03.2022, 
înregistrat sub nr. 1705 din 15.04.2022; 
- Avizul nr. 1860 din 27.04.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru agricultură, 
silvicultură; protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului local Maieru; 
- Avizul nr. 1867 din 27.04.2022 al Comisiei pentru activități economico-financiare, social-
culturale, culte, muncă şi protecţie socială, integrare europeană şi relaţii externe;   
 În conformitate cu: 
- prevederile art. 89 alin. (6), alin. (10) şi alin. (14) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completarile ulterioare; 
- prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) şi alin. (9) lit. b), art. 139 alin. (1) şi alin. 
(3) lit. f) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE:  

 
 Art.1. Se aprobă Acordul de Înfrăţire între Comuna Maieru,  Județul Bistrița-Năsăud din 
România și Comuna Micleuşeni, Raionul Străşeni din Republica Moldova, conform Anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.               
           Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Maieru să semneze Acordul de Înfrăţire între 
Comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud din România și Comuna Micleuşeni, Raionul Străşeni 
din Republica Moldova. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
primarului comunei Maieru. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul și pe site-
ul primăriei comunei Maieru. 

 
 
 



 
 

 Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu _11_ voturi  “pentru“ , _0_ voturi “abţineri “, 
_0_ voturi “împotrivă“ din totalul de _11_ consilieri prezenţi la şedinţă. 
 Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al 
comunei și se comunică către: 
 - Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud; 
 - Primarul Comunei Maieru; 
 - Primarul Comunei Micleuşeni; 
 - Ministerul Afacerilor Externe; 
 - Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.             
 
          PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
       CRĂCIUN ANCUŢA-MARIA                            p. SECRETAR GENERAL U.A.T., 
                                                                                                               BÎRTA GRIGORE 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
Nr. 32 
din 28.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


