ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 73 din 8 august 2014
privind cooperarea comunei Dudeştii Noi, judeţul Timiş, din România, cu satul
Cojuşna, raionul Străşeni, din Republica Moldova
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia 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. 16, 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;
f)Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2013 privind privind înfrățirea comunei
Dudeştii Noi, județul Timiş, din România, cu satul Cojuşna, raionul Străşeni, din
Republica Moldova.
g) avizul Ministerului Afacerilor Externe nr.H2-1/2875/18.07.2014, înregistrat
la Primăria comunei Dudeştii Noi cu nr.6647/04.08.2014
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. – (1) Se aprobă cooperarea comunei Dudeştii Noi, judeţul Timiş, din
România, cu satul Cojuşna, raionul Străşeni, din Republica Moldova.
(2) Modelul acordului de cooperare care se semnează de către primari este
prevăzut în anexă, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Fără a se limita la sectoarele de cooperare enumerate în prezentul
articol, cooperarea prevăzută la art. 1 vizează cu precădere domeniile:
a) administraţia publică;

b) realizarea şi finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor
administrativ-teritoriale din Republica Moldova;
c) serviciile publice;
d) economia locală;
e) cultura şi cultele;
f) învăţământul;
g) tineretul şi sportul.
Art. 3. – Toate cheltuielile rezultate din acordul de cooperare dintre comuna
Dudeştii Noi şi satul Cojuşna se suportă din bugetele locale ale acestora.
Art. 4. – Se împuterniceşte primarul comunei Dudeştii Noi ca în funcţie de
situaţiile întâlnite în practică la implementarea acordului de cooperare să realizeze şi să
aprobe prin dispoziţie acte adiţionale la acord.
Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi şi
prefectului judeţului Timiş, primarului satului Cojuşna din Republica Moldova şi se
aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa:
www.pcdn.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Petre NEGRICIOIU
pentru SECRETAR,
Nicu –Viorel Oneţ
L.S. ______________
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Anexa la H.C.L. nr. 73/08.08.2014

ACORD DE COOPERARE
ÎNTRE
Comuna Dudeştii Noi,
judeţul Timiş
ROMÂNIA
ŞI
Satul Cojuşna, Raionul Străşeni,
Republica MOLDOVA
Comuna Dudeştii Noi, judeţul Timiş din România

şi Satul Cojuşna, raionul

Străşeni, din Republica Moldova, denumite în continuare „părţi”,
Având în vedere istoria comună şi patrimoniul cultural unic, şi în dorinţa
consolidării relaţiilor de prietenie şi de cooperare între autorităţile adminsitratţiei publice
locale din România şi Republica Moldova,
În scopul colaborării celor două Părţi pentru asigurarea celor mai bune condiţii de
desfăşurare a vieţii economice şi sociale a comunităţilor pe care le reprezintă
Au convenit asupra celor ce urmează:
Articol 1. – Recunoscând importanţa şi rolul cooperării intercomunale, în dezvoltarea
relaţiilor dintre comuna Dudeştii Noi, judeţul Timiş, România şi satul Cojuşna, raionul
Străşeni, Republica Moldova, părţile sunt de acord să coopereze.
Articol 2. - Părţile au hotărât :
În domeniul Administraţiei publice locale
1: Cooperarea între părţi se realizează direct, în limitele competenţelor lor, cu
respectarea legislaţiilor în vigoare în statele lor.
2: De comun acord, părţile stabilesc ca autorităţile publice din localităţile lor să
organizeze stagii şi schimburi de experienţă între reprezentanţii lor.

3: Părţile vor facilita participarea reprezentanţilor administraţiei publice din localităţile
respective la manifestări dedicate sărbătorilor naţionale ale Republicii Moldova şi
României, precum şi în cadrul altor acţiuni.
4: Părţile vor sprijini stabilirea relaţiilor bilaterale directe între agenţii economici din
industrie, agricultură, construcţii, transport, servicii şi comerţ.
În domeniul economiei
5: Părţile vor dezvolta colaborarea economică şi financiară reciproc avantajoasă,
benefică adminsitraţiilor publice locale, persoanelor fizice şi juridice, care funcţionează
legal în localităţile aflate sub jurisdicţia lor şi, de asemenea, condiţiile cele mai
favorabile pentru activităţile cu caracter economic şi comercial.
6: Părţile vor sprijinii întreprinderile mixte, în conformitate cu competenţele de care
dispun.
7: Părţile vor iniţia întâlniri între agenţii economici în vederea unei colaborări fructuoase,
vor contribui la organizarea de expoziţii, târguri cu produse agroalimentare, bunuri de
larg consum.
În domeniul învăţământului
8: Părţile vor sprijini colaborarea între instituţiile de învăţământ, atât prin schimburi de
elevi şi cadre didactice, cât şi prin elaborarea şi tratarea unor teme comune.
9: Părţile vor promova diverse concursuri, competiţii, inclusiv la disciplinele de studiu
între elevi, cu participarea instituţiilor de învăţământ.

În domeniul culturii şi sportului
10: Părţile vor facilita organizarea şi desfăşurarea manifestaţiilor culturale între cele
două localităţi.
11: Părţile vor înlesni realizarea de manifestări cultural – folclorice cu participarea
formaţiunilor profesionale şi de amatori din Dudeştii Noi şi Cojuşna.
12: Părţile vor contribui, fiecare în localitatea sa, la constituirea unor societăţi culturale,
care pe bază de reciprocitate, să promoveze valorile culturale specifice celor două
localităţi.

Dispozitii finale
13: Prevederile prezentului Protocol vor fi detaliate prin programul de acţiuni concrete,
cu precizarea termenilor calendaristici, încheiate în mod direct între instituţiile publice şi
organizaţiile neguvernamentale din domeniile de colaborare menţionate. În acest scop,
la nivelul fiecărei părţi, se vor constitui grupuri de lucru formate din specialişti. Anual,
părţile vor definitiva şi aproba programul de acţiuni concrete pentru anul următor.
14: Reprezentanţii vor analiza periodic stadiul îndeplinirii prevederilor prezentului
Protocol, vor lua măsuri pentru aplicarea acestuia şi vor informa consiliile locale asupra
modului de desfăşurare a cooperării.
15: Părţile vor analiza posibilităţile de extindere a relaţiilor de cooperare cu entităţi
similare din alte state şi participarea la reuniunile internaţionale care au ca obiectiv
promovarea colaborării între autorităţile administraţiei publice locale la proiecte de
dezvoltare economica şi socială în beneficiul comunităţilor locale.

Acordul se încheie pe o perioadă nedeterminată.
Acordul poate fi modificat prin acordul scris al părţilor.
Modificările produc efecte de la data semnării. Acordul poate fi denunţat de fiecare
Parte prin intermediul unei notificări scise adesate celeilalte Părţi.Denunţarea işi
produce efecte după o perioadă de 3 luni de la data primirii notificării.
Articol 3. - Prezentul Acord de cooperare produce efecte la data semnării de ambele
părţi. Semnat la data de 23.08.2014 în două exemplare, în limba română.

Comuna Dudeştii Noi,

Satul Cojuşna, Raionul Străşeni

Judeţul Timiş, România

Republica Moldova

Primar Alin-Adrian NICA

Primar Victor CAPAŢINA

