INFORMARE
În perioada 21-23 iunie 2019, o delegație formată din Ioana Roxana Iorga
– viceprimarul municipiului Roman, consilierul local Dragoș-Viorel Moroșanu și
Claudia Iulia Matei – consilier al primarului, componență aprobată prin HCL
134/30.05.2019, a reprezentat municipiul Roman la Conferința Internațională
„My Step for Tavush Province” (care s-a desfășurat în perioada 22–23 iunie
2019), ce a avut loc la Dilijan, în Republica Armenia. În contextul în care, în mai
2012, s-a semnat un Pact de Amiciție, respectiv un preambul-protocol al unei
Înțelegeri de cooperare, prin care Municipiul Roman şi Oraşul Dilijan din
Republica Armenia s-au angajat să colaboreze în varii domenii de interes
comun, cu ocazia acestei deplasări, viceprimarul Roxana Iorga a fost
mandatată, în numele municipiului Roman, să semneze Înțelegerea de
Cooperare dintre Municipiul Roman, județul Neamț, România și Orașul Dilijan,
Provincia Tavuș, Gubernia Erevan din Republica Armenia.
Invitația de a participa la Conferința Internațională „My Step for Tavush
Province” a fost lansată de Ambasadorul Republicii Armenia în România,
domnul Sergey Minasyan, prilej cu care delegația a putut lua parte la lucrările
ședințelor și la proiectele pe care administrația armeană le are în plan pentru
dezvoltarea economică, investițională și educațională în regiunea Tavush.
Cu prilejul acestei vizite, delegația a vizitat și mănăstirea Haghartsin,
construită între secolele 10 și 14, și care se află la 13 km nord de Dilijan - în
mijlocul Parcului Național. Orașul Dilijan este înconjurat de păduri, dealuri și
munți, precum și de Parcul Național Dilijan, care a fost înființat în 2002.
Pe 22 iunie 2019, la sediul Primăriei din Dilijan a avut loc semnarea
Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Roman, județul Neamț, România și
Orașul Dilijan, Provincia Tavuș, Gubernia Erevan din Republica Armenia. Prin
acest document oficial, reprezentanții celor două localități și-au luat
angajamentul că vor sprijini dezvoltarea relațiilor bilaterale în următoarele
domenii: administrație publică locală, comerț, agricultură, educație, cultură,
sănătate, mediu, turism, sport, situații de urgență, servicii de protecție socială
și servicii de utilitate publică, potrivit competențelor de care dispun și în
conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Armenia.
Înțelegerea de cooperare a fost semnată la Dilijan, la data de 22 iunie 2019, în
două exemplare originale, fiecare exemplar în limbile română, armeană și
engleză, toate textele fiind egal autentice.
Viceprimarul municipiului Roman,
Ioana Roxana IORGA

Consilier local,
Dragoș-Viorel MOROȘANU

