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Referat de aprobare 

privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între județul Harghita din România 
și raionul Beregovo din Ucraina 

 

În cadrul activității de relații internaționale Consiliul Județean Harghita promovează 

inițierea, realizarea și întreținerea relațiilor de parteneriat, colaborare și prietenie cu 

autorități publice locale din alte țări, participarea la congrese, conferințe, simpozioane, 

expoziții, întruniri tematice și alte acțiuni desfășurate în țară sau în străinătate, în scopul 

obținerii de informații în diferite domenii și stabilirii de relații economice, culturale și de 

altă natură, motivate prin intenția cunoașterii reciproce și a avantajelor egale ambelor 

părți. 

 

Având în vedere necesitatea sprijinirii relațiilor bilaterale de înfrățire dintre județul 

Harghita, din România și Raionul Beregovo, din Ucraina se dorește încheierea unui Acord 

de cooperare cu privire la înfăptuirea relațiilor de înfrățire a celor două regiuni, de 

asemenea a relațiilor de înfrățire deja existente între localitățile celor două regiuni. 

 

În urma tratativelor preparatoare purtate între viitorii parteneri, precum și în baza 

Intenției de cooperare părțile au hotărât supunerea forurilor decizionale în baza 

legislației în vigoare din cele două țări, propunerea de aprobare a încheierii Acordului de 

Cooperare între Județul Harghita din România și raionul Beregovo din Ucraina. Această 

decizie a stat în baza intenției de adâncire a relațiilor de colaborare, promovarea 

schimburilor culturale, economice și turistice, schimburi de experiență în domeniile 

aferente interesului local în folosul ambelor regiuni, sprijinirea activităților umanitare, 

atragerea fondurilor externe prin depunerea proiectelor în diferite domenii de interes 

județean, precum și pentru conferirea cadrului adecvat acestor relații de cooperare. 

 

Potrivit art. 173, alin. (7), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, precum și al art. 41 din Legea 590/2003 privind 

tratatele, republicată cu modificările și completările ulterioare, proiectul Acordului de 

cooperare ce urmează a se încheia între Județul Harghita și raionul Beregovo, a fost 

transmis în limba română, maghiară și ucraineană Ministerului Afacerilor Externe prin 

adresa nr. 113885/15.02.2023, respectiv Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin adresa nr. 113887/15.02.2023 pentru avizarea acestuia.  
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În baza celor sus menționate propunem Consiliului Județean Harghita să aprobe 

încheierea Acordului de Cooperare între Județul Harghita din România și raionul 

Beregovo din Ucraina. 
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