
 
 

ROMÁNIA 
SZATMÁR MEGYE 

MEZŐTEREM KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 
 

9/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZAT 
Mezőterem község, és az ukrajnai Vîlok/Vylok település közötti együttműködés 

jóváhagyásáról 
 

Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2018. február 15-re összehívott közgyűlésén;  
Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet,  
tekintettel  a polgármester előterjesztésére, a szakosztályok beszámolóira, valamint 
Mezőterem község Helyi Tanácsa szakbizottságának 1-es, 2-es és 3-as számú jóváhagyó 
szakbeszámolójára;  

Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó jogszabályzási normákra 
vonatkozó, újraközölt utólag módosított és kiegészített 24/2000-es Törvény előírásait,  

Tekintettel a Külügyminisztérium H 2- 2/123/ 6.02/ 2018-as számú jóváhagyására; 
 - a Vidékfejlesztési, Közigazgatási és Európai Pénzalapok Minisztériumának 
6368/29.01.2018-as számú jóváhagyására                       

    A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 16. cikkelye (2) bekezdés és a 36-os cikkelyének (2) bekezdés, 
valaminta 34 bekezdés (7) cikkely b-c) betűi alattiakban és a 45-ös cikkely (2) bekezdés f) 
betűje alattiakban foglaltak alapján, 
Mezőterem község község helyi tanácsa,  

 
ELHATÁROZZA: 

 
                                                                                                                                

1. cikkely – Jóváhagyja Mezőterem község és az ukrajnai Vîlok/Vylok település 
testvértelepüléssé válását 

          2. cikkely – Felhatalmazza Tar Miklós polgármestert, hogy Mezőterem község 
nevében aláírja az 1. cikkelyben megnevezett területi közigazgatási egység Együttműködési 
megállapodását, amelyet az 1. számú melléklet részlete, amely szerves része jelen 
határozatnak.  

3. cikkely - Jelen Határozatot közli Mezőterem község polgármesterével, Szatmár 
Megye Prefektúrájával, A Külügyminisztériummal, a Vidékfejlesztési, Közigazgatási és 
Európai Pénzalapok Minisztériumával, Pusztafalu település önkormányzatával, közzé teszik a 
község www.tiream.ro  honlapján, és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára.  

 
Mezőterem, 2018., február 15 
 
  

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK                                                      Ellenjegyzi  
Kontz Zoltan, helyi tanácsos                                      Maria Grigoraş jogász,  

községi jegyző 
 
Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi 
közigazgatási Törvény 45. (2) bekezdés a)  
rendelkezéseinek betartása mellett fogadták el.  
 
Tanácsosok összlétszáma: 11,  
jelen levő tanácsosok száma – 11,  
hiányzó tanácsosok száma – 0,  
mellette szavazók száma – 11,  
ellene szavazók száma -0,  
tartózkodók száma - 0 

   
  

http://www.tiream.ro/


A határozat dokumentumai: 
 
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA TIREAM 
Nr.82 din 15.01.2018     
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea înţelegerii de  cooperare intre comuna Tiream , judeţul Satu Mare 

(România)şi comuna Vîlok/Vylok (Ucraina)  
 
 
Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară  din data de ………..2018;  
Având în vedere : 
            -  expunerea de motive  a primarului comunei Tiream,raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream 
şi raportul comisiei juridice al Consiliului local Tiream ; 
 - Avizul favorabil  nr. H 2- 2/123 din 6 februarie 2018 al Ministerului Afacerilor Externe;    
           - Avizul favorabil nr.6368/29.01.2018 al Ministerului Dezvoltării Regionale ,                      
Admijnistraţiei Publice  şi Fondurilor Europene; 
           -  prevederile art.16 alin.(2) şi art.36 alin.(2)  din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
    În temeiul prevederilor art. 36 alin. (7), lit. b - c) ,  art. 45 alin. (2) ,lit.f) din  Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 H O T Ă R Ă Ş T E: 

                                                                                                                                
           Art.1. - Se aprobă înfrăţirea  între comuna Tiream , judeţul Satu Mare (România)          
şi comuna Vîlok/Vylok (Ucraina)  
          Art.2. - Se împuterniceşte,d-ul Tar Nicolae, primarul comunei Tiream , să semneze în 
numele şi pe seama comunei Tiream, Înţelegerea de  cooperare între  unităţile administrativ – 
teritoriale  menţionate la art.1, conţinutul înţelegeri fiind prezentat  în anexa nr.1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Tiream,  Instituţiei 
Prefectului judeţului Satu Mare, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice  şi Fondurilor Europene, Comunei Vîlok/Vylok (Ucraina) , se 
publică  pe  sit-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei  
 

                       Tiream, la  15 ianuarie   2018 
 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


