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Anunț privind deschiderea consultării publice
Astăzi, 01.07.2022, Primăria Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de consultare
publică privind următorul proiect de act normativ: “Iniţierea demersurilor în vederea încheierii
unui Acord de cooperare între Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava din România şi Municipiul
Ain El - Basha din Regatul Hașemit al Iordaniei”.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include: referatul de aprobare al iniţiatorului,
raportul de specialitate al Compartimentului programe, mass-media, organizare evenimente,
acordul de cooperare propus.
Documentația

poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la adresa

http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13; proiectul de act
normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus
consultării publice se pot depune până la data de 11.07.2022: ca mesaj în format electronic pe
adresa de e-mail: falticeni@falticeni.ro; prin poștă, pe adresa: Primăria Municipiului Fălticeni, str.
Republicii, nr. 13, Fălticeni, 725200; la sediul instituției, la Registratură, la adresa str. Republicii,
nr. 13, între orele 08.00-16.00.
Materialele transmise vor purta mențiunea: “Iniţierea demersurilor în vederea încheierii unui
Acord de cooperare între Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava din România şi Municipiul Ain El
- Basha din Regatul Hașemit al Iordaniei”.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public
proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal
constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 21.07.2022.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, e-mail:
falticeni@falticeni.ro.

Secretar general municipiu,
Jur. Mihaela Busuioc

Întocmit,
Responsabil Legea 52/2003
Insp. Alexandru Săvescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 15344/30.06.2022
Proiect
HOTĂRÂRE
privind iniţierea demersurilor în vederea încheierii unui Acord de cooperare între
Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava din România şi Municipiul Ain El - Basha din
Regatul Hașemit al Iordaniei
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr.
15343/30.06.2022;
- adresa Primăriei Municipiului Ain El - Basha nr. 1445 din data de 20.06.2022;
În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. e, alin. 9, lit. b, art. 136, alin. 10
şi art. 139, alin. 3, lit. f şi art. 155, alin. 1, lit.b, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă iniţierea demersurilor privind încheierea unui Acord de
Cooperare între Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava din România şi Municipiul Ain El Basha din Regatul Hașemit al Iordaniei.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe - Cătălin
Coman, să semneze pentru şi în numele Municipiului Fălticeni Acordul de Cooperare
între Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava din România şi Municipiul Ain El - Basha din
Regatul Hașemit al Iordaniei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 15343/30.06.2022
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind iniţierea demersurilor în vederea încheierii unui
Acord de cooperare între Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava din România şi
Municipiul Ain El - Basha din Regatul Hașemit al Iordaniei

Pornind de la tradiţiile, relaţiile de prietenie şi colaborare între România şi Regatul
Haşemit al Iordaniei, convins de necesitatea dezvoltării acestor relaţii, ţinând seama de
importantele transformări politice şi economice care au avut loc în ultima perioadă în
statele noastre, dorind să deschidem noi posibilităţi pentru raporturile de colaborare în
domeniile de interes comun la nivelul localităţilor, consider oportună stabilirea unor relaţii
de prietenie şi colaborare economică reciproc avantajoasă prin elaborarea şi semnarea unui
Acord de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Fălticeni, Judeţul
Suceava, România şi Municipiul Ain El-Basha din Regatul Haşemit al Iordaniei.
Acordul de cooperare între Municipiul Fălticeni şi Municipiul Ain El-Basha prevede
cooperarea în domeniile administraţie, cultură, educaţiei sănătate, turism, sport.
Vor fi încurajate vizitele între locuitorii din Fălticeni şi Ain El-Basha, pentru crearea
de asociaţii de prietenie şi pentru dezvoltarea cooperării în domeniile de interes reciproc.
Părţile convin că întâlniri ale delegaţiilor oficiale conduse de primarii în exerciţiu sau de
către reprezentanţi desemnaţi ai acestora vor avea loc periodic, în mod alternativ în fiecare
dintre cele două localităţi, în scopul efectuării bilanţului cooperării şi stabilirii modalităţilor
de colaborare în viitor.
Pentru a putea încheia acordul de cooperare, municipiul Fălticeni trebuie să obţină
avizul favorabil de la Ministerul de Externe al României precum şi de la Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Urmează ca, după aprobarea proiectului
de hotărâre, să trimitem documentaţia pentru avizare la cele două ministere mai sus
menţionate, urmând apoi aprobarea în Consiliul Local a Acordului de cooperare între
Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava şi Municipiul Ain El-Basha, din Regatul Haşemit al
Iordaniei
După parcurgerea şi realizarea tuturor formalităţilor legale conform legislaţiei
existente pe această temă, semnarea documentelor oficiale de cooperare dintre cele două
părţi să va facă într-un cadru festiv. Faţă de cele arătate mai sus consider că sunt îndeplinite
condiţiile de legalitate şi oportunitate şi propun Consiliului Local al municipiului Fălticeni
adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
COMPARTIMENT PROGRAME, MASS-MEDIA ŞI ORGANIZARE EVENIMENTE
LOCALE
Nr. 15345/30.06.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind iniţierea demersurilor în vederea încheierii unui
Acord de cooperare între Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava din România şi
Municipiul Ain El - Basha din Regatul Hașemit al Iordaniei

Cooperarea dintre Municipiul Fălticeni, România şi Municipiul Ain El-Basha,
Regatul Haşemit al Iordaniei, are la bază o iniţiativă a Primăriei Municipiului Ain El-Basha.
Prin adresa nr. 12/1/17/2630 din 20.06.2022, semnată de primarul municipiului Ain
El-Basha, Jamal Abdulah Al - Waked, s-a răspuns pozitiv propunerii noastre de a încheia
un Acord de cooperare între cele două localităţi pentru a putea avea un schimb de
experienţă atât cultural, educaţional, sportiv,între cele două localităţi.
Ain Al-Basha este o zonă iordaniană care este centrul districtului Ain Al Basha din
Guvernoratul Balqa, şi se află la nord-vest de capitala statului, Amman. Guvernoratul are
a patra cea mai mare populaţie din cele 12 guvernorate ale Iordaniei şi se află pe locul 10
după suprafaţă, având a treia cea mai mare densitate a populaţiei din regat. Populaţia
oraşului este de aproximativ 80 de mii de locuitori, principalele locuri de muncă fiind în
agricultură şi comerţ, dar există şi companii din industria lactatelor, aluminiului, ceramică
şi producătorii de medicamente.
Pe lângă grădiniţe pentru copii există o serie de şcoli guvernamentale pentru
ambele sexe de la elementar la liceu şi în diferite ramuri academice, şcoli private, şcoli de
creativitate şi realizare şi două universităţi.
Prin încheierea unui Acord de cooperare, administraţiile publice şi deliberativele
locale din Fălticeni şi Ain El-Basha vor avea în vedere proiecte de dezvoltare în mai
multe domenii de interes reciproc (administraţie, cultură, asistenţă medicală, turism) şi vor
efectua schimburi de bune practici şi de experienţă între serviciile specializate din cadrul
primăriilor şi instituţiilor locale.
Cadrul legal pentru acest demers îl constituie Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3
iulie 2019 - privind Codul administrativ, Art. 89 şi Legea nr. 590/2003, privind tratatele.
Art.89, alin. 6, precizează că unităţile administrativ-teritoriale au dreptul să coopereze şi
să se asocieze şi cu unităţi administrativ teritoriale din străinătate, în condiţiile legii, prin
hotărâri ale autorităţilor deliberative.
Ca şi etape care urmează a fi parcurse, după ce Consiliul Local îşi va da acordul
asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul
Fălticeni, Judeţul Suceava şi Municipiul Ain El-Basha, Regatul Haşemit al Iordaniei,
procedura presupune obţinerea avizelor favorabile de la Ministerul Afacerilor Externe
precum şi de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, urmând apoi
aprobarea în Consiliul Local a Acordului de cooperare între Municipiul Fălticeni, Judeţul
Suceava şi Municipiul Ain El-Basha, Regatul Haşemit al Iordaniei.
Semnarea documentelor oficiale de cooperare dintre cele două părţi se va face
într-un cadru festiv.
Consilier superior,
Silviu Buculei

Anexa 1
Acord de cooperare între
Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava din România
şi Municipiul Ain El-Basha, din Regatul Haşemit al Iordaniei
Părţile:
Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava, România,
şi
Municipiul Ain El-Basha, din Regatul Haşemit al Iordaniei
denumite în continuare Părţi,




Pornind de la tradiţiile relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre statele cărora le aparţin,
Convinse de necesitatea dezvoltării relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Regatul Haşemit
al Iordaniei şi România în domeniile economic, tehnic, ştiinţific, cultural, educaţional şi
turistic,
Considerând oportun şi necesar a stabili relaţii de cooperare între Părţi pentru promovarea unor
proiecte de dezvoltare economică şi socială în beneficiul comunităţilor locale pe care le
reprezintă;

în conformitate cu propriile prerogative şi cu acordul autorităţilor naţionale competente, Părţile convin
după cum urmează:
Articolul 1
Părţile vor dezvolta relaţii de colaborare în domeniile menţionate în prezentul Acord, în
conformitate cu legislaţiile în vigoare în România şi în Regatul Haşemit al Iordaniei;
Articolul 2 – obiectivele înţelegerii
În baza prevederilor prezentului Acord de cooperare, Părţile vor promova proiecte de
dezvoltare în mai multe domenii de interes reciproc (administraţie, comerţ, cultură, mediu, asistenţă
socială) şi vor efectua schimburi de bune practici şi de experienţă între serviciile specializate din cadrul
primăriilor şi instituţiilor locale.
Părţile îşi propun să dezvolte relaţiile dintre propriile lor comunităţi printr-o activă participare
la nivel local, respectiv să încurajeze cooperare între localităţi şi schimbul de bune practici.
Articolul 3 – sănătate publică
Pentru o eficientă cooperare în domeniul sănătăţii publice, Părţile vor sprijini realizarea unor schimburi
de experienţă între autorităţile sanitare şi cadrele medicale locale, în scopul analizării posibilităţilor de
rezolvare a unor probleme care pun în pericol sănătatea publică.
.
Articolul 4 – schimburi între administraţiile publice locale
Părţile consideră că vizitele reciproce între reprezentanţii celor două localităţi în domeniile
administrării urbane se dovedesc a fi reciproc benefice pentru cunoaşterea modului de organizare şi
administrare locală.
De asemenea, vor fi efectuate schimburi de experienţă, sub forma misiunilor de expertizare şi
de stagiu în diverse sectoare ale administraţiei publice locale, precum: apă-canalizare, salubrizare cu
colectarea diferenţiată şi ecologică a deşeurilor menajere, circulaţie rutieră.
Articolul 5 - turism
Autorităţile locale şi operatorii din industria turismului vor organiza vizite reciproce ale
oamenilor de afaceri şi companiilor care desfăşoară activităţi în domeniul turismului în vederea
analizării posibilităţilor de valorificare a potenţialului turistic local şi de creştere a fluxului de turişti în
cele localităţi, precum şi în zonele adiacente.

Articolul 6 – cultură şi sport
Părţile vor intensifica colaborarea şi schimburile culturale, facilitând în acest scop colaborarea
între ansambluri artistice, instituţii publice şi organizaţii culturale locale.
Părţile vor analiza oportunităţile de promovare a unor proiecte locale cu potenţial economic şi
social printre care expoziţii, târguri şi saloane internaţionale. Totodată, Părţile vor dezvolta cooperarea
pentru punerea în valoare a patrimoniului etnografic specific celor două localităţi.
Vor facilita şi participarea reciprocă a sportivilor şi specialiştilor în domeniul sportului la stagii
de pregătire/antrenamente în cluburi sportive locale şi vor acorda sprijinul necesar organizării unor
competiţii sportive în cele două localităţi.
Articolul 7 - educaţie
Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini realizarea de schimburi de experienţă între
cadrele didactice şi elevii din unităţile de învăţământ din comunităţile lor, precum şi participarea la
competiţiile şi taberele recreative organizate alternativ în cele două unităţi administrativ-teritoriale.
Aceste schimburi vor crea oportunitatea de a înţelege diverse culturi, de a deveni mai toleranţi faţă de
diferite naţionalităţi, oferindu-le o şansă pentru a lărgi orizontul cunoaşterii privind multiculturalitatea,
conservarea mediului, durabilitatea, pentru aşi îmbunătăţi competenţele de comunicare şi tehnologia
informaţiei, respect pentru munca proprie şi a celorlalţi, spiritul de iniţiativă şi de a lucra împreună.
Articolul 8 – întâlniri instituţionale
Vor fi încurajate vizitele între locuitorii din Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava din România
şi Municipiul Ain El-Basha, din Regatul Haşemit al Iordaniei, pentru crearea de asociaţii de prietenie
şi pentru dezvoltarea cooperării în domeniile de interes reciproc.
Părţile convin că întâlniri ale delegaţiilor oficiale conduse de primarii în exerciţiu sau de către
reprezentanţi desemnaţi ai acestora vor avea loc periodic, în mod alternativ în fiecare dintre cele două
localităţi, în scopul efectuării bilanţului cooperării şi stabilirii modalităţilor de colaborare în viitor.
Articolul 9
Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a acestui
Acord de cooperare. Coordonatorii desemnaţi de către părţi vor elabora un plan de implementare şi vor
propune acţiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părţi.
Articolul 10
Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de cooperare se
va soluţiona amiabil, de către Părţi, pe calea negocierilor directe.
Articolul 11
Părţile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în cursul prezentei Acord de
cooperare, în limitele stipulate de legislaţiile naţionale ale statelor lor celor două Părţi.
Articolul 12
(1) Prezentul Acord de cooperare este încheiat pe durată nedeterminată şi produce efecte la data
semnării.
(2) Prezentul Acord de cooperare poate fi modificată sau completată în baza acordului reciproc, în
scris al Părţilor. Modificările şi completările produc efecte la data semnării.
(3) Oricare dintre Părţi poate denunţa prezentul Acord de cooperare, prin notificare scrisă transmisă
celeilalte Părţi. Denunţarea produce efecte de la data primirii notificării scrise (sau de la o dată
ulterioară, stabilită de comun acord de Părţi).
(4) Încetarea prezentului Acord de cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor şi
proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepţia cazului în care s-a convenit
altfel de către Părţi.
Semnat la ___________________________ la (data) ______________________, în două exemplare
originale, în limba română, toate textele fiind egal autentice.

Pentru
Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava
din România

Pentru
Municipiul Ain El-Basha,
din Regatul Haşemit al Iordaniei

Primar,
Prof. Gheorghe Cătălin COMAN

Primar,
Jamal Abdullah Al-Waked

