
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de Înfrăţire între Comuna Tomşani, Judeţul Prahova, România şi 

Comuna Ruseştii Noi, Raionul Ialoveni, Republica Moldova 

Văzând Proiectul de hotărâre înregjstrat sub nr. 38 din 19.07.2021, iniţiat de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova , 

A vând în vedere : 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4930 din 20.07.2021 întocmit de Primarul comunei Tomşani, 

judeţul Prahova, 
-Raportul de specialitate înregjstrat sub nr. 4931 din 20.07.2021 întocmit de administratorul public al  

comunei Tomşani, 
-Avizul Ministerului Afacerilor Externe, Directia Tratate Internaţionale nr G l /1245 din 25.06.2021, 
-Avizul Ministerului Dezvohării Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr.79456/01.07.2021, 
În conformitate cu prevederile: 
- art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, referitoare la procedura încheierii înţelegerilor la 

nivelul autorităţilor administraţiei publice locale cu autorităţile similare din alte state, 
- art. 89 alin. (6), alin (JO), alin (14) şi alin. (15) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,e" , alin. (9) lit. ,,b" şi art.139 alin (3) lit „f' din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Consiliul local al comunei Tomşani,judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1: Se aprobă încheierea Acordului de Înfrăţire între Comuna Tomşani, Judeţul Prahova, 
România şi Comuna Ruseştii No� Raionul Jaloveni, Republica Moldova, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2: Se împuterniceşte Primarul Comunei Tomşani, D1. Pelin Mihai Florin, să semneze Acordul 
prevăzut I a art I . 

ART. 3: Hotărârea va fi comunicată ş i  înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de către secretarul 
general al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 

Tomşani, 27.07.2021 
Nr. 39 

Număr consilieri în funcţie 13 
Număr consilieri p-ezenţi _12_ 
Voturi pentru _12_ 
Voturi împotrivă _O_ 
Abţineri __ o_ 

Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomşani, 
Matei Violeta Iuliana 



Anexă la Hotărârea nr. 39 din 27.07.2021 
a Consiliului local al Comunei Tomşani, 

Judeţul Prahova, România 

Acord de lnfrăţire 

între Comuna Tomşani, judeţul Prahova, România 

Comuna Ruseştii Noi, Raionul Ialoveni, Republica Moldova 



Acord de Înfrăţire 

între comuna Tomşani, judeţul Prahova, România 

şi comuna Ruseştii Noi, raionul Ialoveni, Republica Moldova. 

COMUNA TOMŞANI, JUDEŢUL PRAHOVA, ROMÂNIA 

şi 

COMUNA RUSEŞTII NOI, RAIONUL IALOVENI, REPUBLICA MOLDO V A 

A vând în vedere caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica Moldova, conferit de 
comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii, 
Comuna Tomşani, judeţul Prahova din România şi comuna Ruseştii Noi, raionul Ialoveni din 
Republica Moldova, denumite în în continuare „Părţi", 
Au convenit dezvoltarea relaţiilor de colaborare în domeniile de interes reciproc şi întărirea 
legăturilor de prietenie între locuitorii celor două comunităţi, după cum urmează: 

Articolul 1 : Obiectivele 
1. Schimburi de experienţă în domeniul dezvoltării locale; 
2. Promovarea reciprocă în domeniile dezvoltării economice, culturii şi turismului; 
3. Schimburi interinstituţionale în domeniile lor de competenţă, în special domeniul social, 

dezvoltare economică, cultură, sport, protecţia mediului înconjurător, transport şi protectia medico
socială. 

Articolul 2 : Domenii de cooperare 
Părţile vor desfăşura activităţi de cooperare în conformitate cu legislaţiile în vigoare în 

statele lor prin promovarea şi finanţarea unor programe comune culturale, sportive, de tineret şi 
educaţionale, stagii de pregătire profesională, schimburi de experienţă şi de bune practici, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie între cele 
două comunităţi. 

Reprezentanţii celor două Părţi, vor conveni în fiecare an, programul acţiunilor comune şi 
vor evalua îndeplinirea obiectivelor stabilite anterior. 

În cadrul reuniunilor de lucru vor fi invitaţi oameni de afaceri, experţi şi reprezentanţi ai 
unor instituţii locale în vederea analizării posibilităţilor de analizare a unor proiecte comune de 
investiţii în cele două unităţi administrativ teritoriale. 

Articolul 3 : Cooperare internaţională 
Părţile vor desfăşura activităţi comune promoţionale în cadrul unor târguri şi expoziţii 

organizate în cele două localităţi, pentru atragerea investiţiilor în economia locală, şi vor încuraja 
participarea agenţilor economici locali la târgurile organizate în cele două state şi în străinătate, 
pentru a deschide noi oportunităţi de afaceri cu partenerii străini interesaţi. 



Articolul 4 : Coordonarea activităţiilor de cooperare 

Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a 
acestui acord.Coordonatorii desemnaţi de către părţi vor elabora un plan de implementare şi vor 
propune acţiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părţi. 

Articolul 5 Aspecte Financiare Părţile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în 
cursul implementării prezentului Acord de Înfrăţire şi Cooperare, în limitele stipulate de legislaţiile 
naţionale ale statelor lor. 

Articolul 6 : Difuzarea spiritului de partenariat 
Părţile vor încuraja cooperarea între agenţii economici, organizaţiile neguvernamentale şi 

asociaţiile locale în scopul atingerii obiectivelor menţionate în prezentul Acord de Înfrăţire vor 
sprijini acţiunile de implementare a proiectelor de dezvoltare economică şi socială care vor fi 
promovate la nivelul celor două localităţi, inclusiv a proiectelor care pot beneficia de susţinerea 
financiară a Uniunii Europene. 

Articolul 7 : Conformitate cu legislaţia naţională 
Părţile se angajează sa acţioneze, în limitele competenţelor lor, în conformitate cu legislaţiile 

în vigoare în România şi în Republica Moldova. 

Articolul 8 : Aplicarea, valabilitatea, modificarea şi denunţarea Acordului 
Prezentul acord de înfrăţire se încheie pe durată nedeterminată şi produce efecte de la data 

semnării. 
Documentul poate fi modificat prin acordul scris al celor două Părţi. Modificările şi/sau 

completările produc efecte de la data semnării. 
Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de Înfrăţire se 

va soluţiona amiabil, de către Părţi, pe calea negocierilor directe:-
Fiecare Parte poate denunţa Acordul prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi. Denunţarea 

îsi produce efectele după trei luni de la data primirii respectivei notificări. 
Încetarea prezentului Acord de Înfrăţire nu va afecta punerea în aplicare a programelor şi 

proiectelor iniţiate în perioada de valabilitatea acesruia cu execepţia cazului tn care s-a convenit 
astfel de către Părţi. 

PENTRU 
Comuna Tomşani, 

Judeţul Prahova, România 
Primar Mihai Florin PELIN 

PENTRU 
Comuna Ruseştii Noi, Raionul Ialoveni 

Republica Moldova 
Primar Valentina MEŞINĂ 

EDINŢEI, 
·a 




