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HOTARAREA nr.l_lLO
din data de 28 septembrie 2017

privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare
intre Oraşul Tăşnad, Judeţul Satu Mare, România şi Districtul Sucheng din

Oraşul Suqian, Republica Populară Chineză

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-2/1880/2017, inregistrat I~

Primăria Oraşului Tăşnad sub ur. 16455/2017, avizul Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 109500/2017, Înregistrat la Primăria
Oraşului Tăşnad sub ur. 17689/2017. precum ŞI Referatul nr. 17796/2017 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,
finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul
Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

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

În conformitate cu prevederile alt. 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 alt. 36 alin. (1)
şi (2) lit. e) şi ale alin. (7) lit. b), precum şi ale art. 45 aliu. (2) lit. t) din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată in anul2007,cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă Înţelegerea de Cooperare Între Oraşul Tăşnad, Judeţul Satu Mare,
ROIIlâIli~ şi Districtul Suehcng din Oraşul Suqian, Republica Populară Chinezii, conform
Anexe! care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se lmputemiceşte Primarul Oraşului Tăşnad, judeţul Saru Mare din România
să semneze Înţelegerea de Cooperare Între Oraşul Tăşnad, Judeţul Satu Mare, România şi
Districtul Suchcng din Oraşul Suqian, Republica Populară Chineză.

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HOTĂRÂREANR llB__/2017

lntetegere de Cooperare

Între Oraşul Tăşnad, Judeţul Satu Mare, România şi Districtul Sucheng din
Oraşul Suqian, Republica Populară Chineză

Oraşul Tâşnad. Judeţul Salu Mare din România şi Districtul Sucheng din Oraşul
Suqian, Republica Populară Chineză, denumite in continuare "Părţi",

Având în vedere relaţiile de prietenie Între autorităţile administraţiei publice
locale din cele două unităţi administrativ-teritoriale şi comunităţi le pe care le
reprezintă, bazate pe respect şi sprijin reciproc în diferite domenii de interes comun,

Convinse fiind de necesitatea deschiderii de noi posibilităţi pentru raporturile de
colaborare, au convenit următoarele:

Art. 1 - Bazate pe principiul egalităţii şi avantajului reciproc, Consiliile
Orăşenesc/Municipal vor sprijini şi promova colaborarea în administraţie publică
locală, economie, comerţ, agricultură, educaţie, cultură, sănătate, mediu, sport. Ca
parte a parteneriatului, va fi creat un mecanism local de dialog prin formarea echipei
de experţi În domeniile dezvoltării turismului, construcţiilor metalice, industriei textile,
industriei alimentare, agriculturii şi a altor domenii economice relevante. Cele două
părţi vor încuraja colaborarea reciproc avantajoasă între întreprinderile şi oamenii de
afaceri locali şi, în acest scop, vor crea condiţii favorabile pentru desfăşurarea
activităţilor economice bilaterale şi realizarea unor obiective de investiţii în beneficiul
celor două comunităţi,

Art. 2 - Părţile vor analiza posibilităţile de promovare a unor proiecte de
dezvoltare economică şi socială în domeniile menţionate în Înţelegere, în beneficiul
celor două comunităţi,

Art. 3 - Părţile îşi exprimă voinţa de a dezvolta colaborarea reciproc avantajoasă
şi, în acest scop, vor crea condiţii favorabile pentru desfăşurarea de activităţi
economice de către persoanele fizice şi juridice locale din cele două comunităţi. Părţile
vor dezvolta o cooperare diversă În special în domeniile culturii, educaţiei şi turismului,
vor sprijini şcolile să dezvolte cooperarea în domeniul funcţionării instituţiilor de
învăţământ, efectuare de schimburi de experienţă Între personalul de specialitate.
Autorităţile şi companiile locale din industria turismnlui vor efectua schimburi de
experienţă şi de bune practici în domeniul respectiv şi vor promova prin intermediul
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mass mediei potenţialul turistic al celor două oraşe în scopul intensificării colaborări
în acest domeniu şi pentru prosperitatea celor două comunităţi.

Art. 4 - Părţile consideră că vizitele reciproce între reprezentanţii celor două
localităţi în domeniile administrării urbane se dovedesc a fi reciproc benefice pentru
cunoaşterea modului de organizare şi administrare locală. În ascest scop, Părţile vor
finanţa anual vizite reciproce şi vor dezvolta o înţelegere mai aprofundată, astfel încât
relaţia de înfrăţire dintre ele să poată fi stabilită cât mai curând posibil. Părţile vor
desemna coordonatori pentru a menţine un mecanism de contact pe termen lung. Părţile
vor suporta în mod independent toate cheltuielile apărute în cursul implementării
prezentei Înţelegeri de Cooperare, În limitele stipulate de legislaţii le naţionale ale
statelor celor două Părţi. Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de
implementarea eficientă a acestei Înţelegeri de Cooperare. Coordonatorii desemnaţi de
către Părţi vor elabora un plan de implementare şi va propune acţiuni suplimentare care
pot fi întreprinse de ambele Părţi. Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau
aplicarea prezentei Înţelegeri de Cooperare se va soluţiona arniabil, de către Părţi, pe
calca negocierilor directe.

Art. 5 - Părţile vor dezvolta cooperarea în domeniul protecţiei mediului
Înconjurător, prin elaborarea şi aplicarea unor strategii de prevenire ~i combatere a
cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul eccfogic din localităţile lor.

An. 6 - Părţile, în limita posibilităţilor lor economice, vor intensifica schimburile
culturale şi sportive, facilitând în acest scop colaborarea între asociaţii, ansambluri
artistice, instituţii publice şi organizaţii culturale şi sportive locale. Părţile vor facilita
schimburile directe de sportivi şi specialişti în domeniul sportului, care vor acţiona la
cluburile sportive interesate.

An. 7 - Autorităţile administraţiei publice locale din cele două localităţi se vor
informa despre oportunităţile de promovare a unor proiecte locale cu potenţial
economic şi social În cadrul unor festivaluri, expoziţii, târgurt şi saloane internaţionale.
Totodată, autorităţile locale doresc dezvoltarea unei colaborări pentru punerea În
valoare a patrimoniului etnografic speci fie celor două comunităţi.

Art. 8 - Părţile vor sprijini realizarea unor schimburi de experienţă între cadrele
sanitare din instituţiile medicale locale în scopul anaiizării posibilităţilor de rezolvare
a unor probleme care pun În pericol sănătatea publică.

Ar1.9 - Autorităţile administratiei publice locale vor sprijini realizarea unor
schimburi de experienţă între cadrele didactice şi elevii din unităţile de învăţământ din
cele două localităţi.
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Art. 10 - Autorităţile locale vor efectua schimburi de experienţă cu privire la
problemele care apar la nivelul comunităţilor pe care le reprezintă şi modalităţile cele
mai potrivite pentru soluţionarea acestora. Vor fi Încurajate vizitele Între locuitorii din
Oraşul Tăşnad, Judeţul Satu Mare, România şi Districtul Sucheng din Oraşul Suqian,
Republica Populară Chineză pentru crearea de asociaţii care să contribuie la
dezvoltarea cooperării în domeniile de interes reciproc. Întilniri ale dclcguţiilor
oficiale, conduse de primarii celor două unităţi administrativ-teritoriale sau de către
reprezentanţi desemnaţi de către aceştia, vor avea loc periodic în mod alternativ, in
oraşul Tăşnad şi Districtul Suchweng, in scopul efectuării bilanţului cooperării şi
stabilirii modalităţilor de colaborare în viitor.

Art. Il -Prezenta Înţelegere de Cooperare se incheie pe durată nedeterminată şi va
produce efecte de la data semnării. Înţelegerea poate fi modificată şi/sau completată
prin acordul scris al celor două Părţi. Modificările şi completări le vor produce efecte
de la data semnării. Fiecare Parte poate denunţ-a Înţelegerea de Cooperare prin
notificare scrisă adresată celeilalte Părţi. Denunţarea îşi produce efectele după trei luni
de la primirea respectivei. Încetarea prezentei Înţelegeri de Cooperare nu va afecta
punerea în aplicare a programelor şi proiectelor demarate în perioada de valabilitate a
acesteia, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel de către Părţi.

Semnată la , la data de , în două
exemplare originale, fiecare exemplar în limbile română, chineză şi engleză, toate
textele fiind egal autentice. in caz.de di ferenţe de interpretare a textelor respective, va
prevala textul în limba engleză.

Pentru Oraşul Tăşnad,
Judeţul Satu Mare,
România

Pentru Districtul Sucheng,
Oraşul Suqian,
Republica Populară Chineză

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

ING. PETRU KATONA
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