ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.284
din 23 decembrie 2013
privind aprobarea intenţiei de încheiere a unei înţelegeri de colaborare
între Municipiul Arad (România) şi Oraşul Praga – Sector 5 (Cehia)

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
- iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive înregistrată cu
nr.77336/06.12.2013;
- raportul Serviciului Programe Europene de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu
nr.77339/06.12.2013;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Arad;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (23 prezenţi din totalul de 23);
În temeiul drepturilor conferite prin art. 11 alin. (3), art.16 alin.(1) - (4), art.36 alin (7), lit.„b” şi
art.45 Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă intenţia de încheiere a unei înţelegeri de colaborare între Municipiul Arad (România)
şi Oraşul Praga – Sector 5 (Cehia).
Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de
specialitate din cadrul aparatul propriu şi se comunică celor interesaţi prin Serviciul Administraţie Publică
Locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Glad VARGA

Red/Dact IF/IF Verif. SL
1 ex. Serviciul Programe Europene de Dezvoltare
1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţă CLMA 23.12.2013

Contrasemnează
SECRETAR
Lilioara STEPANESCU

Cod PMA -S1-02

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

AVIZAT:
SECRETAR,
Lilioara Stepanescu

PROIECT
Nr.294/16.12.2013
HOTĂRÂREA nr._____
din _________________
privind aprobarea intenţiei de încheiere a unei înţelegeri de colaborare
între Municipiul Arad (România) şi Oraşului Praga – Sector 5 (Cehia)

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
- iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive înregistrată cu nr.
77336/06.12.2013;
- Raportul Serviciului Programe Europene de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat
cu nr. 77339/06.12.2013;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului
Arad;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 11 alin. (3), art.16 alin.(1) - (4), art.36 alin (7),
lit.„b” şi art. 45 Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă intenţia de încheiere a unei înţelegeri de colaborare între Municipiul Arad
(România) şi Oraşul Praga – Sector 5 (Cehia).
Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin
serviciile de specialitate din aparatul propriu şi se comunică celor interesaţi prin Serviciul
Administraţie Publică Locală.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SERVICIUL PROGRAME EUROPENE DE DEZVOLTARE
Red./Dact. B.L.

SECRETAR,

Cod: PMA–S1-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 77336 din 06.12.2013

Primarul Municipiului Arad,
Având în vedere:
- Adresa nr. 77322/06.12.2013 primită din partea Asociaţiei Românilor din Cehia, privind
oportunităţile de colaborare între Municipiul Arad şi Primăria Oraşului Praga - Sector 5 (Cehia), în
vederea accesării de fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului „Europa pentru
cetăţeni”;
- intenţia Municipiului Arad de a dezvolta noi relaţii de colaborare cu oraşe din statelor
membre ale Uniunii Europene;
În temeiul prevederilor art. 36 (7), lit. b. şi art. 45 lit. f. din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele
ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat
prin Hotărârea nr. 137/2008, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu
următorul obiect: „aprobarea intenţiei de înfrăţire între Municipiul Arad (România) şi Primăria
Oraşului Praga – Sector 5 (Cehia)”, în susţinerea căruia formulez următoarea:

EXPUNERE DE MOTIVE

Disponibilitatea reprezentanţilor Primăriei Oraşului Praga 5 (cel mai mare sector al capitalei
cehe) privind colaborarea cu Municipiul Arad a fost exprimată în cadrul întâlnirii avute cu dl.
Nicolae Dedulea, preşedintele Asociaţiei Românilor din Cehia, în data de 3 decembrie 2013,
Colaborarea Municipiului Arad cu Primăria Praga, Sector 5 poate fi fructificată în sensul
promovării unor schimburi de experienţă în diverse domenii, al cooperării economice şi creşterii
coeziunii sociale între cetăţenii celor două ţări, precum şi ca instrument de absorbţie de fonduri
europene nerambursabile acordate pentru susţinerea financiară a acţiunilor de înfrăţire între oraşe şi
a proiectelor depuse în parteneriat de autorităţile locale ale statelor membre UE.
Faţă de cele de mai sus,
PROPUN
aprobarea intenţiei de încheiere a unei înţelegeri de colaborare între Municipiul Arad (România) şi
Primăria Oraşului Praga – Sector 5 (Cehia).

PRIMAR,
Gheorghe Falcă

MUNICIPIUL ARAD
Direcţia Tehnică
Serviciul Programe Europene de Dezvoltare
Nr. 77339/06.12.2013
RAPORT
al serviciului de specialitate

Referitor la: Expunerea de motive înregistrată cu nr. 77337/06.12.2013 a domnului Gheorghe
Falcă, Primarul Municipiului Arad.
Obiect: : Iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea intenţiei de
încheiere a unei înţelegeri de colaborare între Municipiul Arad (România) şi Primăria Oraşului
Praga – Sector 5 (Cehia).
Având în vedere:
- intenţia Municipiului Arad de a dezvolta noi relaţii de colaborare cu alte oraşe ale statelor
membre ale Uniunii Europene, în vederea creşterii gradului de absorbţie de fonduri ale Uniunii
Europene acordate pentru finanţarea proiectelor de interes comun, depuse în parteneriat de către
autorităţi sau instituţii aparţinând diferitelor state membre ale Uniunii Europene;
- disponibilitatea Primăriei Oraşului Praga – Sector 5 (Cehia) privind încheierea unei înţelegeri de
colaborare cu Municipiul Arad (România), exprimată în cadrul întâlnirii avute cu dl. Nicolae
Dedulea, preşedintele Asociaţiei Românilor din Cehia;
- adresa nr. 77322/06.12.2013 primită din partea Asociaţiei Românilor din Cehia, privind
posibilitatea încheierii unei înţelegeri de colaborare între Primăria Oraşului Praga - Sector 5
(Cehia) şi Municipiul Arad (România), în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile în
cadrul Programului „Europa pentru cetăţeni” - un program comunitar derulat de Direcţia Generală
Comunicare din cadrul Comisiei Europene, care îşi propune să promoveze cetăţenia europeană
activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice şi
rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum
toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă.
- posibilitatea fructificării acestei colaborări prin dezvoltarea unor oportunităţi de depunere a unor
proiecte de finanţare în parteneriat, în vederea atragerii de fonduri ale Uniunii Europene;
- importanţa dezvoltării şi diversificării relaţiilor internaţionale ale Municipiul Arad în contextul
depunerii candidaturii pentru obţinerea titlului de „Capitală Europeană a Culturii” în anul 2021;
PROPUNEM
adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri cu următorul obiect:
1. Aprobarea intenţiei de încheiere a unei înţelegeri de colaborare între Municipiul Arad
(România) şi Primăria Oraşului Praga – Sector 5 (Cehia).
DIRECTOR EXECUTIV,
Elena Portaru

ŞEF SERVICIU,
Laura Bocancios

