HOTĂRÂREA NR.7
privind încheierea Actului adiŃional nr. 2 la ConvenŃia – cadru de Cooperare Descentralizată
încheiată între Consiliul JudeŃean Sibiu şi Consiliul General Ille-et-Vilaine – FranŃa aprobată
prin H.C.J. Sibiu 47 / 2003
Consiliul JudeŃean Sibiu întrunit în şedinŃă ordinară la data de 28 ianuarie 2010,
Analizând raportul de specialitate nr. 134/08.01.2010 al Serviciului Strategii şi Programe prin
care se propune semnarea actului adiŃional la ConvenŃia – cadru de Cooperare Descentralizată
încheiată între Consiliul JudeŃean Sibiu şi Consiliul General Ille-et-Vilaine – FranŃa aprobată
prin H.C.J. Sibiu 47/2003,Văzând avizul favorabil al Comisiei juridice,În baza prevederilor
art.115 alin. 1, lit. c) şi a art.91 alin. 1, lit. e) coroborat cu alin. 6, lit. a) din Legea nr. 215/2001 a
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Actul adiŃional nr. 2 la ConvenŃia – cadru de Cooperare Descentralizată
încheiată între Consiliul JudeŃean Sibiu şi Consiliul General Ille-et-Vilaine – FranŃa, adoptată
prin H.C.J. Sibiu nr. 47/2003 – conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2 Se mandatează Preşedintele Consiliului JudeŃean Sibiu pentru semnarea Actului adiŃional
nr. 2 menŃionat la articolul precedent;
Art.3 (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Preşedintele Consiliului JudeŃean
Sibiu şi Serviciul Strategii şi Programe;(2) Hotărârea se comunică autorităŃilor publice şi
persoanelor fizice şi juridice interesate şi se dă publicităŃii în Monitorul Oficial al judeŃului
Sibiu.
Adoptată în Sibiu la data de 28 ianuarie 2010

Act adiŃional nr. 2 la ConvenŃia – cadru de Cooperare Descentralizată încheiată între
Consiliul JudeŃean Sibiu şi Consiliul General Ille-et-Vilaine – FranŃa aprobată prin H.C.J.
Sibiu nr. 47 / 2003
Departamentul Ille-et-Vilaine - FranŃa, prin Consiliului General Ille-et-Vilaine, cu sediul la
Rennes Cedex, avenue de la Prefecture CS 24218 35042, reprezentat prin dl. Jean-Louis
Tourenne - Preşedinte, autorizat să semneze prezentul Act adiŃional în urma deliberării
Consiliului General Ille-et-Vilaine din 24 – 26 februarie 2010, pe de o parte
Şi
JudeŃul Sibiu, prin Consiliul JudeŃean Sibiu cu sediul în Sibiu, Str. G-ral Magheru Nr. 14,
reprezentat prin dl. Martin Bottesch – Preşedinte pe de altă parte,

în condiŃiile ConvenŃiei-cadru privind cooperarea descentralizată dintre cele două părŃi, aprobată
prin H.C.J. Sibiu 47 / 2003,având în vedere relaŃiile care s-au dezvoltat între cetăŃeni, asociaŃii şi
comunităŃile locale din judeŃul Sibiu şi departamentul Ille-et-Vilaine din 1990,având în vedere
activităŃile realizate de către AsociaŃia Solidaritatee 35 Roumanie în FranŃa şi APIVS
(„AsociaŃia de Prietenie Ille-et-Vilaine Sibiu") în România de aproape 20 de ani,
au convenit continuarea relaŃiilor de parteneriat între JudeŃul Sibiu şi Departamentul Ille-etVilaine, în contextul cooperării descentralizate româno-franceze în funcŃie de competenŃele
legale în următoarele domenii de activitate:
1. Agricultură şi Dezvoltare Rurală - în considerarea obiectivelor prevăzute în „Strategia
şi Planul de Dezvoltare a JudeŃului Sibiu 2006 - 2007 – 2013”, document aprobat prin
H.C.J. Sibiu nr. 38 / 2006, judeŃul Sibiu urmează să beneficieze de tradiŃia şi experienŃa
parteneriatelor dintre mediul asociativ şi sectorul public şi privat din FranŃa.
2. Servicii Sociale – cunoaşterea structurilor fiecărui partener şi a modurilor de funcŃionare
a acestora (profesii, specializări pentru diferite tipuri de beneficiari ai serviciilor,
calificările şi dezvoltarea personalului şi creşterea calităŃii serviciilor sociale); domenii
tematice definite: persoane cu dizabilităŃi, copii, persoane în dificultate.
3. Schimburi culturale, în special prin colaborarea dintre Bibliotecile Departamentului Illeet-Vilaine şi cele din JudeŃul Sibiu prin schimburi de experienŃă şi organizarea de
evenimente bilaterale, programe destinate diverselor categorii sociale; acestea să devină
locul de interacŃiune şi de derulare a unor evenimente culturale; creşterea rolului lecturii,
animaŃii pe diferite teme în cadrul bibliotecilor din teritoriu;
4. ProtecŃia mediului, în special pe tema energiilor regenerabile (noi alternative, noi forme
de energie inteligentă) – punerea în aplicare a unor proiecte de dezvoltare pentru
construcŃia de clădiri publice economice, performante din punct de vedere energetic;
proiecte privind sortarea deşeurilor şi re-utilizarea acestora.
Pentru anul 2010 Consiliul General Ille-et-Vilaine va aloca suma de 75.000 Euro în vederea
desfăşurării programului Agricultură şi Dezvoltare rurală.
SubvenŃia va fi transferată în contul Consiliului JudeŃean Sibiu după semnarea prezentului Act
adiŃional, în conformitate cu procedurile legale în vigoare. Viramentul se va face într-o singură
tranşă.
Un raport de activitate cât şi un raport financiar al acŃiunilor va fi efectuat la sfârşitul fiecărui an
calendaristic.

