
                                      

                                        Anexa nr. 13 la statut

Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de  comuna Chi lazș

       Comuna Chi laz  este membră a mai multor Asocia ii de Dezvoltare Intercomunitară, totodată este iș ț ș
membru în Grup de Ac iune Locală, ceea ce demonstrează existen a unor nevoi accentuate de colaborare,ț ț
cooperare  la  nivel  institu ional  inter-comunal/inter-comunitar.   Comuna  Chi laz  este  membru  înț ș
următoarele Asocia ii de Dezvoltare Intercomunitară:ț

        Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Pro Barcău Nord Vest Berettyó Észak-Nyugat (membri:ț ‐
Oraş  Săcueni; Comuna  Diosig; Comuna Sălard; Comuna Roşiori; Comuna  Tămăşeu; Comuna  Ciuhoi;
Comuna  Şimian. Scop: dezvoltarea economico- socială, dezvoltare locală durabilă, Agenda Locală 21,‐
dezvoltarea teritorială şi amenajarea teritoriului- planuri urbanism, amenajarea teritoriului, master plan‐
transport, etc.).
        Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară  – Microregiunea Valea Barcăului (Membri:  Comunaț
Chi laz;  Comuna  Ciuhoi;  Comuna  Derna,  Scop:  Salubrizarea  localită ilor,  dezvoltarea  economico-ș ț ‐
socială, dezvoltare locală durabilă, Agenda Locală 21, Realizarea în comun a unor obiective de investiţii).
        Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Marghita” (Membri: Comuna  Abram; Comunaț
Abrămuţ; Comuna  Balc; Comuna  Boianu Mare; Comuna  Chişlaz; Comuna  Derna; Comuna  Popeşti;
Comuna  Sîrbi; Comuna  Spinuş; Comuna  Suplacu de Barcău; Comuna  Tăuteu; Comuna  Viişoara; scop:
dezvoltarea economico- socială, dezvoltare locală durabilă, Agenda Locală 21, etc.).‐

         Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group,din care fac parte unită ile administrativ-ț
teritoriale  din jude ul  Bihor.  Scopul  Asociaţiei  este  promovarea  şi  reprezentarea  intereselor  unităţilorț
administrativ- teritoriale  membre  în  legătură  cu:  înfiinţarea,  organizarea,  coordonarea,  reglementarea,‐
finanţarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării serviciilor publice comunitare de salubrizare a
localităţilor; funcţionarea, administrarea şi exploatarea în comun a sistemelor de utilităţi publice aferente
serviciilor comunitare de salubrizare a localităţilor; realizarea în comun a proiectelor de investiţii publice
pentru  realizarea,  reabilitarea,  modernizarea  şi  dezvoltarea  infrastructurii  tehnico- edilitare  aferente‐
serviciilor comunitare de salubrizare şi a sistemelor de utilităţi publice aferente.
        Asocia ia  de Dezvoltare Intercomunitară  Nord-Vest,care cuprinde 25 de unită i  administrativ-ț ț
teritoriale din nord-vestul jude ului Bihor.ț
        Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Bistra-Barcău,din care facem parte alături de comuneleț
Tăuteu i Derna.   ș
        Totodată comuna Chi laz, alături de 17 localită i (în totalitate 17 comune i 1 ora ) din zonă, esteș ț ș ș
membru al Grupului de Ac iune Locală (GAL) Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria înfiin at cu prilejulț ț
lansării axei 4 Leader al Programului Na ional de Dezvoltare Rurală.ț


