
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOT ĂRÂREA nr.lliQ
din data de 26 octombrie 2017

privind aprobarea Acordnlui de Înfrăţire şi Cooperare Între Oraşul Tăşnad,
Judeţul Satu Mare din România şi Sectorul XIX-Kispest, Oraşul Budapesta din

,Ungaria

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-212004/2017, înregistrat la

Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 17454/2017, avizul Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 11321312017, înregistrat la Primăria
Oraşului Tăşnad sub nr. 18682/2017, precum şi Referatul nr. 1991412017 al viceprimarului
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 Cartei europene a
autonomiei locale;

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 59012003 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) lit. b), precum şi ale art. 45 alin. (2) Iit. f) din Legea nr. 21512001
a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007,cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I-Se aprobă Acordul de Înfrăţire şi Cooperare Între Oraşul Tăşnad, Judeţul
Satu Mare din România şi Sectorul XIX-Kispest, Oraşul Budapesta din Ungaria, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se împuterniceşte Primarul Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare, să semneze
Acordul de Înfrăţire şi Cooperare între Oraşul Tăşnad, Judeţul Satu Mare din România şi
Sectorul XIX-Kispest, Oraşul Budapesta din Ungaria.

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată În
anul 2007, cu modificările ulterioare.
Nr. total al consilierilor locali În funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 15
Nr. total al consilierilor locali absenţi: O
Voturi pentru: 14
Voturi împotrivă: O
Abtineri: O



ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. Iho 12017

Acord de Înfrăţire şi Cooperare Între Oraşul Tăşnad, Judeţul Satu Mare din România
şi Sectorul XIX-Kispest, Oraşul Budapesta din Ungaria

Oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare din România şi Sectorul XIX-Kispest, Oraşul
Budapesta din Ungaria, denumite în continuare "Părţi",

Având în vedere relaţiile de prietenie între autorităţile administraţiei publice locale din
România şi Ungaria şi comunităţi le pe care le reprezintă, bazate pe respect şi sprijin reciproc
În diferite domenii de interes comun,

Exprimând angajamentul pentru Întărirea relaţiilor de prietenie Între cele două
comunităţi,

Au convenit următoarele:
1. Obiective:
1.1. În spiritul prezentului Acord de Înfrăţire şi Cooperare Părţile vor sprijini formarea

relaţiilor de colaborare Între instituţiile de Învăţământ aflate în oraşul Tăşnad şi în sectorul
XIX Kispest din oraşul Budapesta, punând accent deosebit pe schimbul de experienţă între
cadrele didactice şi organizarea taberelor de odihnă pentru elevi.

1.2 .Alte scopuri:
- cooperare culturală, păstrarea tradiţiilor populare şi istorice;
- posibilitatea de participare comună la proiectele DE;
- sprijinirea realizării unor schimburi de experienţă Între cadrele didactice şi elevii

instituţiilor de învăţământ din cele două unităţi administrativ-teritoriale;
- organizarea unor programe culturale, alternativ în cele două unităţi administrativ-

teritoriale, la care vor fi invitaţi să participe cât mai mulţi tineri;
- posibilitatea evoluării relaţiilor economice în cadrul unor activităţi de coordonare ale

Părţilor;
colaborare între instituţiile publice locale, asociaţiile şi organizaţiile

neguvernamentale care activează în viaţa culturală, ştiinţifică, socială, în domeniul artelor,
educaţiei, în sport, protecţia mediului şi păstrarea tradiţiilor;

- cooperarea în domeniul protecţiei mediului înconjurător, prin elaborarea şi aplicarea
unor strategii de prevenire şi combatere a cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul
ecologic;

- dezvoltare schimbului de experienţă în privinţa atragerii fondurilor structurale ale
UE;

- dezvoltarea turismului.
2. Persoane de contact:
- Din partea UAT Oraşul Tăşnad:
Nume: Kiskasza Barna Balăzs, viceprimar
Adresă: 445300 Tăşnad, Str.Lăcrămioarelor nr.35
Telefon: +40-735223600
E-mail: office@primariatasnad.ro

Din partea UAT Kispest:
Nume: dr. Bernât Peter, şeful cabinetului primăriei
Adresă: 1195 Budapest, Vâroshâz ter 18.
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Telefon: +36-1-3474-558
E-mail: bernat@hivatal.kispest.hu
3. Alte aspecte:
3.1. Părţile stabilesc relaţii de colaborare în domenii de interes reciproc, potrivit

atribuţiilor de care dispun în conformitate cu legislaţiile în vigoare în România şi Ungaria.
3.2. Pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes local cele două Părţi vor

solicita constituirea unor grupuri de lucru în parteneriat public-privat, cu participarea
instituţiilor locale abilitate.

3.3. Părţile vor aloca resursele financiare necesare desfăşurării activităţilor de
colaborare stabilite în baza prezentului Acord, în conformitate cu legislaţiile în vigoare în
statele lor. Cheltuielile care rezultă din desfăşurarea vizitelor celor două delegaţii vor fi
suportate pe bază de reciprocitate. Potrivit celor convenite, fiecare Parte îşi va achita propriile
cheltuieli de transport şi de translator, urmând ca partea care primeşte delegaţia celeilalte Părţi
să suporte cheltuielile de cazare şi de mâncare pentru ambele delegaţii.

3.4. Părţile stabilesc faptul ca în cazul taberelor de odihnă organizate reciproc
(menţionat în punctul 1.1 al prezentului Acord) partea care trimite copiii suportă cheltuielile
de transport, iar partea care primeşte oaspeţii asigură cheltuielile pentru cazare şi mâncare.
Încetarea prezentului Acord de Înfrăţire şi Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a
programelor şi proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepţia cazului
în care s-a convenit altfel de către Părţi.

Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă
a acestui Acord de Înfrăţire şi Cooperare. Coordonatorii desemnaţi de către Părţi vor elabora
un plan de implementare şi vor propune acţiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele
Părţi.

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

Prezentul Acord de cooperare se încheie pe durată nedeterminată şi va produce efecte
de la data semnării. Acordul poate fi modificat şi/sau completat prin acordul scris al celor
două Părţi. Modificările şi completări le vor produce efecte de la data senmării.

Fiecare parte poate denunţa Acordul prin notificare scrisă adresată celeilalte Părţi.
Denunţarea îşi produce efectele după trei luni de la primirea respectivei.

Senmat la (localitatea) , la (data) _
în două exemplare originale, fiecare exemplar în limbile română, maghiară şi engleză, toate
textele fiind egal autentice. În caz de diferende de interpretare, textul în limba engleză va
prevala.

Pentru
Oraşul Tăşnad, Judeţul Satu Mare

Pentru
Sectorul XIX Budapesta, Kispest,

Primar,
GRIEB Csaba-Francisc

Primar,
Gajda Peter
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