
ROMÂNIA
JUD. SATlI MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOT ĂRÂREA nr.lkJ
din data de 24 august 2017

privind aprobarea înfrătirii oraşului Tăşnad cu oraşul AC{IUiTerme din
Republica Italiană

Consiliul Local al Oraşului Tâşnad, judeţul Salu Mare;
Analizând Scrisoarea Primarului Oraşului Acqui Tenne din Republica italiană,

Înregistrată la Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 351912016, avizul Ministerului Afacerilor
Externe nr. H 2-1/1658/2016, înregistrat la Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 8863/2016,
avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice şi Fondurilor Europene
nr. 55250/2017, înregistrat la Primăria Oraşului Tăşnad sub ur. 8194/2017. precum ŞI
Referatul nr. 6956/2017 al administratorului public din cadrul Primăriei Oraşului Tăşnad;

Având În vedere Raportul Serviciului administraţie publică locală din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget,
flnauţc, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comert din cadrul
Consiliului Local al Oraşului I'ăşnad,

Potrivit prevederilor Legii nr. 199/1997 pentru ratificarea Carte! europene a
autonomiei locale;

În conformitate I.:U prevederile Uit. 41 alin. (1) din Legea nr. 590,/2003 privind
tratatele, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. II alin. (3), ale art. 15 alin. (2), ale 16, ale art. 36 alin. (1)
şi (2) Iit. e) şi ale alin. (7) IiI. bl, precum şi ale an. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată În anul 2007,cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă înfrăţirea dintre oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare din România şi
oraşul Acqui Terme din Republica Italiană, în scopul promovăm intereselor comune ale
celor două oraşe.

Art. 2 - Se aprobă Acordul de cooperare şi înfrăţire dintre oraşul Tăşnad, judeţul Salu
Mare din România şi oraşul Acqui Terme din Republica Italiană, conform Ancxci care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se impuremiceşte Primarul Oraşului Tăşnad, judeţul Salu Mare din România
să semneze Acordul de cooperare şi înfrăţire dintre oraşul Tâşnad, judeţul Satu Mare şi
oraşul Acqui 'Ferme din Republica Italiană.

ArI. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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ROMÂNIA
JUDEŢULSATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HOT ĂRÂREA NR. ~rO 12017

ACORD DE COOPERARE ŞI ÎNFRĂŢIRE ÎNTRE ORAŞUL TĂŞNAD, JUDEŢUL
SATU MARE ŞI ORAŞUL ACQUI TERME DIN REPUBLICA ITALIANĂ

Având în vedere relaţiile tradiţionale de prietenie şi de colaborare dintre România şi
Republica italiană,

Autorităţile administraţiei publice locale din oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare, din
România şi oraşul Acqui Terme din Republica Italiană, denumite în continuare "Părţi",
reprezentate de primarii celor două oraşe, au convenit stabilirea de relaţii de cooperare in
domenii de interes reciproc. potrivit atribuţiilor de care dispun în conformitate cu legislaţiilc
in vigoare în cele două state.

Cele două Părţi vor sprijini, în baza principiilor egalităţii şi reciprocirăţii, stabilirea de
relaţii de prietenie între locuitorii celor două oraşe, precum şi promovarea schimburilor de
bune practici şi experienţe in vederea încheierii unor proiecte comune de dezvoltare
economică şi socială a oraşelor lor.

Părţile vor iniţia demersurile pentru stabilirea unor parrcneriate de colaborare. după
cum urmează:

1. Promovarea dialogului şi a schimburilor de experienţă Între serviciile şi
departamentele specializate din cadrul primăriilor celor două oraşe pentru îmbunătăţirea
activităţilor care intră în sfera de competenţă a autorităţilor administraţiei publice locale;

2. incurajarea stabilirii relaţiilor de prietenie Între locuitorii celor două oraşe şi
acordarea sprijinului necesar înfiinţării de asociaţii de prietenie in scopul dezvoltării pe
termen lung a relaţiilor dintre cele două Părţi;

3. Acordarea sprijinului logistic necesar desfăşurării in cele mai bune conditii a
activităţilor de cooperare în diferite sectoare ale economiei locale şi participarea autorităţilor
locale la activităţile destinate ejutorării persoanelor cu dizabilităţi ~i a altor categorii de
persoane defavorizate;

4. Respectarea valorilor universale de libertate, democraţie şi egalitate in cadrul
general al colaborării dintre autorităţile locale şi comunităţile pe care le reprezintă:

5. Părţile vor promova activităţi de colaborare în următoarele domenii: administraţie
publică locală, comerţ, agricultură, educaţie, cultură, sănătate. mediu. sport. turism, situaţii de
urgenţă, servicii de protectie socială ~iservicii de utilitate publică, potrivit competenţelor de
care dispun şi in conformitate cu Iegislaţiile în vigoare în România şi Republica Italiană.

6. Părţile vor desfăşura activităţi de promovare a relaţiilor culturale, după cum
urmează:

- organizarea de festivaluri populare şi conferinţe tematice pentru punerea În valoare a
patrimoniului etnografic specific celor două comunităţi şi a sărbătorilor tradiţionale;

- schimburi de publicaţii şi alte materiale de prezentare a tradiţiilor si identităţii
culturale locale;

- organizarea de seminarii şi cercuri tie creaţie populară la care vor fi invitaţi sa
participe elevii, profesorii şi alte persoane care desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul
etnografiei şi folclorului.

7. in sectorul economic se vor desfăşura următoarele acţiuni:
întâlniri Între asociaţii profesionale, sindicale. sociale:
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participare la expoziţii şi expuneri de produse;
acţiuni comune de promovare a produselor de pe piaţa autohtonă pe torţe piete;
schimburi de informaţii cu privire la activităţile industriale, artizanale, comerciale
de interes reciproc;
valorificarea potenţialului economic al apelor termale din cele două oraşe pe piaţa
locală şi pc tcrţc pieţe.

8. În scopul promovării unor proiecte comune în domeniul turismului, Părţile vor
desfăşura următoarele activităţi:

- efectuarea de schimburi de experienţă între persoanele fizice şi juridice care
desfăşoară activităţi in domeniul turismului in cele două oraşe şi zonele adiacente:

- promovarea potenţialului turistic al celor două oraşe in cadrul unor programe
culturale şi festivaluri consacrate sărbătorilor tradiţionale locale;

- realizarea Împreună cu firmele de turism autohtone a unor programe de călătorie
pentru vizitarea celor două oraşe.

Întâlniri ale delegaţiilor nflciale, conduse de reprezentanţii celor două Părţi, vor avea
loc periodic in mod alternativ in cele două oraşe, În scopul efectuării bilanţului cooperării şi
stabilirii modalităţilor de cooperare în viitor.

Părţile vor suporta cheltuielile apărute În cursul implementării prezentului Acord de
Cooperare şi Înfrăţire, în limitele stipulare de legixlaţiile naţionale ale statelor celor două Părţi.

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de
Cooperare şi Înfrăţire se va soluţiona amiabil, de catre Părţi, pe calea negocierii directe.

Încetarea prezentului Acord de Cooperare şi Înfrăţire nu va afecta punerea în aplicare
a programelor şi proiectelor demarare în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepţia
cazului în care s-a convenit altfel de către Părţi.

Oricare dintre Părţi poate denunta prezentul Acord de Cooperare şi Înfrăţire printr-o
notificare scrisă adresată celeilalte Părţi. În acest caz, prezentul Acord de Cooperare şi
Înfrăţire nu mai este în vigoare începând cu ce-a de-a )()-a zi de la data notificării.

Prezentul Acord de Cooperare şi înfrăţire poate fi modificat sau completat în baza
acordului reciproc, În scris, al Părţilor. Modificările şi completările intră În vigoare la data
semnăm.

Prezentul Acord de Cooperare şi Înfrăţire se încheie pe durată nedeterminată ~iva
produce efecte de la data semnării.

Semnat la .ladatade~cccc~~c-c--c-c~În două
exemplare originale, fiecare exemplar în limbile română şi italiană, toate textele fiind
autentice.
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