
Anexa 13 

 

Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de 

Municipiul Dej 

 Municipiul Dej este un oraș european înfrățit cu: 

 

- Balassagyarmat din Ungaria; 

- Le Quesnoy din Franța; 

 

 Municipiul Dej are tratate de prietenie cu: 

- Tokaj, Szentkiraly din Ungaria; 

- Saint Quentin, Beauvais din Franța; 

- Dalfsen din Olanda; 

 

 Municipiul Dej colaborează cu asociații din orașele: 

- Kozármisleny, Komarom din Ungaria; 

- Toulouse, Monistrol sur Loire din Franța; 

- Dalfsen, Lemelerveld, Raalte din Olanda; 

- Ejea de Los Cabaleros din Spania; 

- Myrtle Beach- South Carolina, Whiteville- North Carolina din S.U.A.; 

- Neapole, Lerici, Cesena, Sorrento din Italia. 

 

 Unităţile administrativ - teritoriale din România, organizate potrivit legii ca 

oraşe şi declarate municipii se constituie în Asociaţia Municipiilor din România. 

  1.Asociaţia Municipiilor din România este persoana juridică de drept 

privat şi utilitate publică, fără scop patrimonial, nonguvernamentală şi apolitică, 

constituită în vederea promovării şi protejării intereselor comune ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice 

în numele şi pentru interesul colectivităţilor locale. 



 Municipiile sunt reprezentate de primari sau de o persoană împuternicită de 

acesta în acest scop. 

principiilor autonomiei locale, al legalităţii şi al consultării cetăţenilor, în 

soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 

  

         2. Municipiul Dej este membru în Asociația Regională pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii în bazinul Hidrografic Someș Tisa. 

           Scopul asociației e este îmbunătăţirea calităţii Serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare pentru interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor 

administrativ-teritoriale membre, în condiţiile unor tarife care să respecte limitele 

de suportabilitate ale populaţiei şi principiul „poluatorul plăteşte”, atingerea şi 

respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea 

capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în 

infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului. 

      3.   Municipiul Dej este mebru în Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară 

Eco-metropolitan Cluj. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Eco-Metropolitan Cluj s-a 

constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării 

şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de 

competenţă a unităţilor administrativ - teritoriale membre, precum şi realizarea în 

comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional înființării, 

modernizării și/sau dezvoltării a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului 

pe baza strategiei de dezvoltare a acestui. 

 


