ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul
agricol între U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia agricultorilor maghiari din România,
Organizaţia Jud. Bihor

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat
favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind încheierea
Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol între Oraşul Valea
lui Mihai şi Asociaţia agricultorilor maghiari din România, Organizaţia Jud. Bihor,
înregistrat sub nr. 1113/11 martie 2019
- Raportul de specialitate al Serviciului de dezvoltare urbană, cadastru şi
agricultură din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai,
înregistrat sub nr. 1114/11 martie 2019,
- Adresa Asociaţiei agricultorilor maghiari din România, Organizaţia Jud.
Bihor, nr. 33/2019, înregistrat sub nr. 1044/2019, prin care propune încheierea unui
Contract de parteneriat care constă în asigurarea reprezentării intereselor agricultorilor
şi asigurarea promovării, sprijinirii şi implementării unor proiecte, programe de
dezvoltare socială, culturală, sportivă şi economică care să susţină agricultorii şi
agricultura din România,
În baza art. 36 alin. (7) lit. a, art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. f, alin. (2) şi art. 115
alin.(1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă încheierea Contractului de parteneriat în vederea cooperării
în domeniul agricol între U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia agricultorilor
maghiari din România, Organizaţia Jud. Bihor, prevăzut în Anexa – parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art.2: Se împuterniceşte Primarul Oraşului Valea lui Mihai, dl. Nyakó Iozsef
să semneze în numele şi pe seama Oraşului Valea lui Mihai, Contractul de parteneriat.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se încredinţează
Primarul Oraşului Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor,
- Primarul Oraşului Valea lui Mihai,
- Serviciul de dezvoltare urbană cadastru şi agricultură din aparatul de
specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai
- se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro
- la dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pap Sándor-György
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,
Todor Maria

Nr.23 din 14 martie 2019
Consilieri locali în funcţie:
Consilieri locali prezenţi:

17
14

Hotărârea a fost adoptată cu: - 10 voturi PENTRU
- 4 ABŢINERI *

* Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

ANEXĂ
la Hotărârea nr.23 din 14 martie 2019

CONTRACT DE PARTENERIAT
Încheiat azi _______________________ 2019

1. U.A.T. ORAŞUL VALEA LUI MIHAI, cu sediul în Oraşul Valea lui Mihai,
Calea Revolu7ţiei nr.2, Judeţul Bihor, având CIF: 4650570, legal reprezentat de
dl. Nyakó Iozsef – primar al Oraşului Valea lui Mihai, pe de o parte
şi
2. ASOCIAŢIA AGRICULTORILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA –
ORGANIZAŢIE JUD. BIHOR, cu sediul în Municipiul Oradea, str. Simion
Bărnuţiu nr.14, ap.1, judeţul Bihor, având CIF: 11073652, legal reprezentată de
dl. Nagy Miklós – preşedinte al asociaţiei, pe de altă parte,
3. SCOPUL PARTENERIATULUI
Părţile, prin semnarea prezentei, urmăresc realizarea următoarelor obiective:
- Asigurarea reprezentării intereselor agricultorilor la nivel local, judeţean şi
naţional.
- Asigurarea promovării, sprijinirii şi implementării unor proiecte, programe de
dezvoltare socială, culturală şi economică care să susţină agricultorii şi
agricultura la nivel local, judeţean şi naţional.
- Realizarea, implementarea de politici ce sprijină agricultura şi agricultorii la nivel
local, judeţean şi naţional.
- Atragerea de fonduri guvernamentale şi fonduri europene pentru dezvoltarea
agriculturii la nivel local, judeţean şi naţional.
4. DURATA PARTENERIATULUI
Prezentul Contract de parteneriat se încheie pentru o perioadă nedeterminată.
5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
- cele două părţi semnatare se obligă la asigurarea reprezentării agricultorilor la
nivel local, judeţean şi naţional în toate structurile unde conform legii au drept de
reprezentare cu titlu consultativ în structurile de decizie ale UAT - ului
- implementarea de comun acord ale politicilor agricole locale, judeţene, naţionale,
comunitare;
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- numirea unor persoane de către preşedintele asociaţiei, respectiv de către primarul
unităţii administrativ teritoriale care va răspunde de implementarea prezentului
contract de parteneriat;
- ajutor reciproc pentru asigurarea, în limita posibilităţilor, a resurselor materiale/
umane/financiare necesare accesării fondurilor locale, judeţene, naţionale,
europene din domeniul agricol, respectiv a implementării programelor proprii;
- promovarea agriculturii durabile şi moderne;
- promovarea agriculturii bio;
- promovarea tinerilor fermieri, respectiv atragerea tinerilor pentru a activa în acest
domeniu, oferindu-le o alternativă sau un loc de muncă;
- încurajarea schimburilor de experienţă cu entităţi care activează în domeniul
agriculturii;
- schimb de informaţii, baze de date pentru a realiza o informare corectă a
agricultorilor şi a persoanelor juridice care activează în domeniul agricol cu
informaţii de profil, de interes de la nivel local, judeţean şi naţional;
- sprijinirea, respectiv, organizarea de cursuri de formare profesională periodică
pentru agricultori;
- sprijinirea, respectiv participarea la târgurile de specialitate la nivel local,
judeţean şi naţional ce vin să ajute dezvoltarea fermelor, activităţilor agricole şi a
agricultorilor.
6. CONDIŢII DE ÎNCETARE A PARTENERIATULUI:
- prin dispariţia personalităţii juridice ale părţilor semnatare, fără o succesoare în
drepturi cu acelaşi profil;
- prin denunţare unilaterală, având ca temei motive bine fundamentate.
7. LEGEA APLICABILĂ PARTENERILOR:
Prezentul contract de parteneriat este guvernat de legislaţia română, având ca temei
Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.23 din 14 martie 2019,
respectiv prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
8. ALTE PREVEDERI:
Prezentul Contract de parteneriat a fost încheiat azi, ______________ 2019 în două
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

U.A.T. ORAŞUL VALEA LUI MIHAI,

SOCIAŢIA AGRICULTORILOR
MAGHIARI DIN ROMÂNIA
ORGANIZAŢIA JUD. BIHOR.

PRIMAR,

PREŞEDINTE,

Nyakó Iozsef

Nagy Miklós
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