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ROMÂNIA                 

JUDEŢUL SĂLAJ                       

COMUNA CRASNA             

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr.47. 
Din data de 27.08.2019. 

Privind aprobarea înfrăţirii comunei Crasna, județul Sălaj, 

 cu orașul Csenger din Ungaria 
 

Consiliul local al comunei Crasna, întrunit în şedinţă ordinară, în exercitarea atribuţiilor 

sale : 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare  a primarului cu nr.8116/19.08.2019; 

- raportul compartimentului de specialitate al aparatului propriu cu nr.8119/19.08.2019; 

-  avizul comisiei de specialitate al Consiliului local; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Avizul conform, favorabil cu nr. H 2-2/2019  din data de 25 iulie 2019 al Ministerului 

Afacerilor Externe, Direcţia Tratate Internaționale; 

- Ţinând cont de prevederile art.41 alin.(5) din Legea 590/2003 privind tratatele; 

  În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”e” coroborat cu alin.(9) lit.”b” art.139 alin.(3) 

lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă înfrăţirea comunei Crasna cu orașul Csenger din Ungaria, potrivit Înțlegerii 

de cooperare încheiată între cele două părţi, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Crasna. 

 Art.3. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Primarul orașului Csenger; 

- Ministerului Afacerilor Externe, Direcţia Tratate Internaționale; 

- Site: www.primariacrasna.ro; 

- Dosar Hotărâri. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             Contrasemnează, 

    Sîrca Constantin                            Secretarul general al comunei, 

                                                            Lazar Veturia 
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Anexa nr.1 

La Hotărârea Consiliului local nr.47. 

Din data de 27.08.2019. 

 

 

ÎNȚELEGERE DE COOPERARE 
 
 Comuna Crasna, județul Sălaj din România  şi orașul Csenger din Ungaria, 

denumite în continuare ”Părţi”, 

 Având în vedere relațiile de prietenie între autoritățile administrației publice 

locale din cele două unități administrativ-teritoriale și comunitățile pe care le 

reprezintă, bazate pe respect și sprijin reciproc în diferite domenii de interes comun, 

Convinse fiind de necesitatea deschiderii de noi posibilități pentru raporturile 

de colaborare, au convenit următoarele:  

 Art. I. 

 Părţile sprijină şi contribuie, în funcţie de posibilităţi, la o mai bună 

cunoaştere între locuitorii celor două localităţi, precum şi la realizarea schimburi de 

experiență și de bune practici în diferite sectoare ale economiei locale. 

 

 Art.II. 

 Părţile sprijină şi ajută, în funcţie de posibilităţi, stabilirea relaţiilor între 

organizaţiile de tineret şi constituirea de asociații de prietenie, și vor analiza 

posibilitățile de dezvoltare a unor proiecte de interes economic și social în beneficiul 

celor două comunități. 

 

 Art.III. 

 Părţile  se vor informa reciproc despre lucrările de amenajare realizate pe 

raza unităţilor lor administrativ-teritoriale, despre organizarea diverselor 

evenimente, manifestărilor culturale şi în funcţie de posibilităţi vor participa la 

evenimentele organizate de către fiecare parte. 
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 Art.IV. 

 Scopul nostru comun este de a consolida relaţiile de prietenie dintre locuitorii 

ambelor localităţi. 

 

 Art.V. 

Prezenta Înțelegere de cooperare se încheie pe durată nedeterminată și 

produce efecte de la data semnării. Documentul poate fi modificat prin acordul scris 

al celor două Părți. Modificările și/sau completările produc efecte de la data 

semnării. 

 Fiecare Parte poate denunța Înțelegerea de cooperare prin notificare scrisă 

adresată celeilalte Părți. Denunțarea își produce efectele după trei luni de la 

primirea respectivei notificări. 

 Semnată la ……………………………….., la data de ………………., în două 

exemplare originale, fiecare exemplar în limba română și în limba maghiară, toate 

textele fiind egal autentice. 

 

Pentru 

Comuna Crasna, județul Sălaj 

din România 

Primar, 

BOGYA MIKLÓS 

Pentru 

Orașul Csenger 

Din Ungaria 

Primar, 

FORJÁN ZSOLT 

 

 


