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CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

Horărârea 
Nr. 31  din 17 iunie 2013 

 
privind înfrățirea comunei Dudeştii Noi, județul Timiş, din România, cu satul 

Cojuşna, raionul Străşeni, din Republica Moldova 
 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 10 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. b) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 
luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 2388/2013; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei, înregistrat sub nr. 2389/2013; 
c) raportul Comisiei de specialitate JUREX a Consiliului local, 

 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art. 1. - Se aprobă înfrățirea comunei Dudeştii Noi, județul Timiş, din 

România, cu satul Cojuşna, raionul Străşeni, din Republica Moldova.- 
 
Art. 2. - Înfrățirea prevăzută la art. 1 vizează, cu precădere: 
a) schimbul de experienţă şi bune practici în domeniile legate de 

administrația publică locală, în scopul creșterii capacității administrative și a calității 
serviciilor publice furnizate cetățenilor; 

b) schimbul de informaţii în domeniul economiei, inclusiv în domeniile 
financiar, fiscal, al agriculturii; 

c) domeniul cooperării culturale, educaţionale, ecumenice în domeniul 
tineretului şi sportului, proiectele bilaterale având ca obiectiv sprijinirea procesului 



integrării culturale în scopul consolidării spaţiului cultural şi spiritual dintre România 
şi Republica Moldova, pornind de la comunitatea de istorie, cultură, civilizaţie, religie 
şi limbă; 

d) schimbul de delegaţii în probleme legate de organizarea şi 
modernizarea învăţământului, la nivelul preuniversitar; 

e) orice alte domenii și activități identificate ca prioritare la nivelul 
autorităților administrației publice locale. 

 
Art. 3. - Obligațiile financiare rezultate din acordul de înfrăţire dintre 

comuna Dudeştii Noi și satul Cojuşna se suportă din bugetele locale ale acestora. 
 
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 

intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 
Dudeştii Noi şi prefectului judeţului Timiş, preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, 
primarului satului Cojuşna din Republica Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro. 
               
  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Total consilieri locali în funcţie: 11 

Total consilieri locali prezenţi: 9 

Voturi „PENTRU”: 9 voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____ 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2012  

2 Comunicarea către prefectul județului
1+4

)   /     /2012  

3 Aducerea la cunoștință publică
2+3+5

)   /     /2012  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2012  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte
3
)   /     /2012  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

1)
 art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului 

şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2)

 art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile 
de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3)
 art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4)

 Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.”+ 
5)

 Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 

 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI, 

 Nicolae GEHL 
 
 

……………………………………………….………………………… 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

 Ion GOŞA 
 

……………………………. 

AAN/AAN 
F2/A0 
Ex. 6 
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