ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 207 din 22.12.2017
Privind aprobarea inițierii unui protocol de colaborare cu orașul Salamina din Grecia
Având în vedere:
Expunereade motive a primarului orașului Tăuții Măgherăuș din care rezultă necesitatea de a
colabora pe domeniile de patrimoniu și educație în orașele noastre.
Raportul de specialitate nr.5345/05.06.2015 al Directorului Casei Orasenesti de Cultura Tautii
Magheraus,
Adresa nr. 13451/19.12.2017 a doamnei Primar Isidora Nannou-Papathanasiou.
Invitația nr. 12877/05.12.2017 a d-lui Primar Anton Ardelean.
Rraportul de specialitate nr. 13545/20.12.2017 al serviciului Financiar Contabil,
Adresa Liceului Tehnologic Traian Vuia nr. 13442/19.12.2017
Avizul Comisiei I buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, urbanism,
agricultură, gospodărire orăşenească şi protecţia mediului;
Avizul Comisie II pentru învăţămân , cultură , protecţie socială , sănătate , activităţi sportive şi de
agrement;
Avizul Comisiei III pentru administraţie publică locală , juridică , apărarea ordinii şi liniştii
publice a drepturilor cetăţeneşti;
Avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş,
Văzând ca au fost indeplinite prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;
În baza prevederilor art. 41 alin. (5) din legea nr. 590/2003 privind tratatele.
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit. e, art. 45 (2) lit.f din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinara in data de 22.12.2017:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă incheierea protocolului de colaborare, intre Primaria Orasului Tautii
Magheraus, Liceul Tehnologic Traian Vuia din Tautii Magheraus, pe de-o parte si Primaria Orașului
Salamina, Gimnaziul II Salamina din Grecia pe de alta parte.(anexa la prezenta hotarare)
Art. 2 Se aprobă invitarea în Orașul Tăuții Măgherrăuș a unei delegații formată din cinci
persoane din orașul Salamina.
Art. 3
Se aprobă, ca în cadrul colaborării, partea care invită sa asigure și sa suporte
cheltuielile de cazare și masă, transportul fiind suportat de către fiecare parte.
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului, D-nul
Ardelean Anton.
Art. 5 Prezenta se comunică la:
-Instituția Prefectului - judeţul Maramureş;
-Ministerul Afacerilor Externe;
-Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş;
-Primaria Orașului Salamina
- Liceul Tehnologic Traian Vuia
- Gimnaziul II Salamina
Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local
al Oraşului Tautii Magheraus şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Tautii Magheraus.
Presedinte de ședință
Ispasoiu Pompiliu
Contrasemneaza Secretar
Bindila Calin Ioan
Au fost prezenti 13 consilieri din 13 in functie
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