
                   

   
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea   încheierii Acordului de cooperare între Oraș Slănic și 

Oraș Ardud, Județul Satu Mare 
 

          Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin 
(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul 
administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare;      
            Având în vedere  Referatul de aprobare al  Primarului orașului Slănic, nr.185 CL 
din 20.07.2022,  Raportul de specialitate nr.186 CL din 20.07.2022 

          Având în vedere prevederile : 
- art. 89 alin.(8) și alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu  cu 

modificările şi completările ulterioare;   
- art. 35 alin.(6)   din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;     
Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului 

Slănic. 
  În temeiul art  129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a),  art. 139, alin.(3) , lit.f) şi ale art. 196 

alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;     

 
H O T Ă R Â Ş T E : 

 
              Art.1. – (1)  Se aprobă  încheierea Acordului de cooperare între Oraș Slănic și 
Oraș Ardud, Județul Satu Mare, anexa la prezenta hotărâre. 
                              (2) Se împuternicește primarul orașului Slănic, domnul Daneluș Costea 
să semneze Acordul  de cooperare. 
               Art.2. - Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului 
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a  Aparatului 
de specialitate al Primarului oraşului Slănic. 

 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     
GHEORGHE GEORGEL ALIONTE 

                                                                               
CONTRASEMNEAZĂ,        

                                                                                  SECRETAR general  al oraşului Slănic,                           
ISABELA CERASELLA COJOCARU 

Slănic,   29 iulie 2022 
Nr.  56                           
 
 
 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  8 voturi  „pentru”,3 „împotrivă” şi 3„abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar:8  
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Anexa la Hotărârea Consiliului local nr.56 din 29 iulie 2022 

 
 
                                                  ACORD DE COOPERARE 
 Părţile: 
 
1) Oraşul Slănic, jud. Prahova, Romania, cu sediul in Strada Alexandru Odobescu 2, Cod Poştal 
106200, reprezentata de Primar COSTEA DANELUŞ 
2) Oraşul Ardud, jud. SATU MARE, Romania, cu sediul in Str. Nouă, Nr. 1, Cod Postal 447020,  
reprezentata de Primar MARIUS OVIDIU DUMA 
 
Având în vedere 

  voința comună de a stabili și dezvolta relații de cooperare, de a facilita apropierea între  
locuitorii oraşului Ardud si ai oraşului Slănic, 

  În dorinţa consolidării relaţiilor de prietenie şi de cooperare între autorităţile administraţiei 
publice locale din Județul Satu Mare și Județul Prahova 

 
au convenit următoarele : 

 
Articolul 1: Domenii de cooperare 
 

Părţile convin că acţiunile de cooperare care vor fi puse în practică se vor desfăşura în 
conformitate cu competenţele lor şi se vor referi în special la următoarele domenii:  
 

1. schimburi de experienţă și derularea unor proiecte în domeniul dezvoltării locale; 
2. promovarea reciprocă în domeniile dezvoltării economice, culturii, tineretului, educației, 

turismului; 
3. schimburi interinstituţionale în domeniile lor de competenţă, în special domeniul social, 

dezvoltare economică, accesarea de fonduri europene, cultură, sport, tineret, educație, 
protecţia mediului înconjurător, transport, protecția medico-socială. 

 
Articolul 2: Modalități de cooperare 
 
1. Cooperarea între părţi va putea fi realizată, după cum urmează: 
 

a) schimburi de experienţă între autorităţile locale şi structurile de specialitate subordonate 
acestora, inclusiv asociaţiile patronale ale oamenilor de afaceri – organizarea periodică de 
expoziţii, târguri cu produse industriale, agroalimentare, bunuri de larg consum ale agenţilor 
economici; 
b) derularea unor proiecte de dezvoltare economică și socială care să fie în beneficiul comunităților 
 locale pe care le reprezintă; 

      c) efectuarea de stagii de pregătire profesională în diferite domenii de interes reciproc. 
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2. Părţile vor stabili, în fiecare an, dupa caz, programul de lucru care va defini acţiunile comune care 
vor fi efectuate şi îşi vor evalua realizările. 

 
3. Părţile pot invita și alte autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale din România sau 

din străinătate, conform reglementărilor legale în materie, să coopereze la realizarea unui proiect 
sau să participe la acţiuni comune. 

  
Articolul 3: Cadrul legal de cooperare 
 
Părţile vor desfăşura activităţi de cooperare potrivit competenţelor de care dispun şi în conformitate 
cu legislaţiile în vigoare în România şi în străinătate, după caz. 
 
Articolul 4: Finanţarea 
 
Părțile vor suporta în mod independent toate cheltuielile apărute în cursul implementării prezentului 
Acord de Cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale.  
 
 
Articolul 5: Modificarea acordului 
 
Prezentul Acord de Cooperare poate fi modificat pe cale amiabilă de către cele două Părţi, astfel încât 
să corespundă intereselor de extindere a activităţilor de cooperare ale acestora. Modificările 
respective se vor aplica de la data semnării. 
 
Articolul 6: Valabilitatea, aplicarea şi denunţarea Acordului 
 

1. Prezentul Acord de Cooperare se încheie pe durată nedeterminată şi va produce efecte de la  
data semnării. Fiecare Parte poate denunţa Acordul de Cooperare  prin notificare scrisă adresată 
celeilalte părţi. Denunţarea îşi produce efectele după trei luni de la primirea respectivei notificări. 
 

2. Încetarea prezentului Acord de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor și  
proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepția cazului în care s-a convenit 
altfel de către Părți. 
 
  

Semnat la                                   , la data                           ,  în două exemplare originale, în 
limba română.   
 
 
 
 
 
Pentru   
 
Oraşul Slănic, jud. Prahova 
România 
 
 
Primar,  
 
Costea Daneluş 

   Pentru 
 

Oraşul Ardud, jud. Satu Mare 
Romănia 

 
 
Primar, 

 
Marius Ovidiu Duma 

 
 



 

 


