
1

ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

Nr._____ din ______2010

Expunere de motive

Primarul oraşului Nădlac, Vasile Ciceac,
Având în vedere :

- referatul compartimentului informatizare din cadrul primăriei
nr.2421/2010

- prevederile Legii nr.590/2003 privind tratatele, cu modificările şi
completările ulterioare:

„SECŢIUNEA 4: Procedura încheierii înţelegerilor la nivelul autorităţilor
administraţiei publice locale cu autorităţi similare din alte state
Art. 41
(1)Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a solicita avizul de
oportunitate al Ministerului Afacerilor Externe şi al ministerului cu atribuţii de sprijin şi
control al autorităţilor publice locale cu privire la intenţia de a iniţia negocieri pentru
încheierea de înţelegeri de cooperare cu autorităţi similare din alte state.
(2)Înţelegerile de cooperare prevăzute la alin. (1) se încheie cu respectarea
prevederilor prezentei legi.
(3)Anterior semnării, proiectele de înţelegeri de cooperare pe care autorităţile
administraţiei publice locale intenţionează să le încheie cu autorităţi similare din alte
state vor fi avizate de către Ministerul Afacerilor Externe şi de către ministerul cu
atribuţii de sprijin şi control al autorităţilor publice locale.
(4)Înţelegerile de cooperare la care se referă prezentul articol pot intra în vigoare de la
data semnării.
(5)Copii ale înţelegerilor de cooperare semnate vor fi transmise, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data semnării, Ministerului Afacerilor Externe şi ministerului cu atribuţii
de sprijin şi control al autorităţilor publice locale.
(6)Procedura prevăzută la alin. (1)-(4) este suplimentară procedurilor în acest domeniu
care trebuie îndeplinite la nivelul autorităţilor publice locale pentru aprobarea iniţierii
negocierilor, respectiv a semnării, sau pentru îndeplinirea altor acte cu privire la
înţelegerile de cooperare respective.”

- prevederile art.15-16 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

„Art. 15
(1)Unităţile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontieră pot încheia între ele
înţelegeri de cooperare transfrontalieră cu structuri similare din statele vecine, în
condiţiile legii.
(2)Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv preşedinţii consiliilor
judeţene, transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare conformă, proiectele de
înţelegeri de cooperare pe care acestea intenţionează să le încheie cu unităţile
administrativ-teritoriale din alte ţări, înainte de supunerea lor spre adoptare de către
consiliile locale sau judeţene, după caz.
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(3)Prin înţelegerile de cooperare transfrontalieră pot fi create şi pe teritoriul României
organisme care să aibă, potrivit dreptului intern, personalitate juridică. Aceste
organisme nu au, în sensul prezentei legi, competenţe administrativ-teritoriale.
(4)Unităţile administrativ-teritoriale care au încheiat înţelegeri de cooperare
transfrontalieră au dreptul să participe în alte state la organismele create prin
respectivele înţelegeri, în limita competenţelor ce le revin, potrivit legii.
Art. 16
(1)Iniţiativa unităţilor administrativ-teritoriale de a coopera şi de a se asocia cu unităţi
administrativ-teritoriale din străinătate, precum şi de a adera la o asociaţie
internaţională a unităţilor administrativ-teritoriale va fi comunicată Ministerului
Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(2)Proiectele de înţelegeri de cooperare pe care unităţile administrativ-teritoriale
intenţionează să le încheie cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări vor fi
transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, respectiv preşedinţii
consiliilor judeţene, înainte de supunerea lor spre adoptare de către consiliile locale sau
consiliile judeţene, după caz.
(3)Avizele prevăzute la alin.(2) trebuie emise în termen de 30 de zile de la primirea
solicitării. În caz contrar se va considera că nu sunt obiecţii şi proiectul respectiv poate fi
supus spre aprobare consiliului local sau judeţean interesat.
(4)Responsabilitatea privind înţelegerile de cooperare încheiate de unităţile
administrativ-teritoriale revine în exclusivitate acestora.”

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.65/30.03.2010 privind avizul de
principiu referitor la asocierea Oraşului Nădlac cu Oraşul Novy Bydzov-
Cehia

- adresa Ministerului Afacerilor Externe, Direcţia Drept Internaţional şi
Tratate, nr.H2-1/1632/15.04.2010, înregistrată la primăria oraşului
Nădlac sub nr.4549/20.04.2010

- adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţia Afaceri Europene
şi Relaţii Internaţionale nr.59479/26.04.2010, înregistrată la primăria
oraşului Nădlac sub nr.4690/26.04.2010

- adresa Ministerului Afacerilor Externe, Direcţia Drept Internaţional şi
Tratate, nr.H2-1/1857/04.05.2010, înregistrată la primăria oraşului
Nădlac sub nr.4993/05.05.2010

- adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţia Afaceri Europene
şi Relaţii Internaţionale nr.59549/10.05.2010, înregistrată la primăria
oraşului Nădlac sub nr.5223/11.05.2010

Supun atenţiei Consiliului Local Nădlac supunerea spre aprobare a încheierii unei
asocieri de cooperare  cu unitatea administrativ-teritorială Novy Bydzov din Cehia,
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.65/30.03.2010 fiind transmisă în vederea acordării
avizului de oportunitate către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi
Ministerul Afacerilor Externe, conform reglementărilor legale în vigoare referitor la acest
domeniu, asocierea fiind avizată de către cele două autorităţi, cu propunerea de
modificare a textului asocierii, ceea ce s-a şi materializat conform anexei la proiectul de
hotărâre.

Primar,
Vasile Ciceac


