
 
   nr. 27 din 19 mai 2012 

privind înfrățirea comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița din România, cu satul Selemet, 
raionul Cimișlia din Republica Moldova 

 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
analizând 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. (2) lit. e) și 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 finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 
f) art. 35 teza a doua și art. 40 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 

modificările și completările ulterioare; 
g) Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului 

autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în 
cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările și completările 
ulterioare; 

h) Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului 
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările 
și completările ulterioare, 

 
realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 

privind înfrățirea comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița, din România, cu satul Selemet, 
raionul Cimișlia, din Republica Moldova, în contextul prevederilor art. 6 din Lege nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, înregistrat la 
nr. …./2012 în Registrul special pentru evidenţa anunţurilor referitoare la elaborarea unor 
proiecte de acte normative și la ședințele publice ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul: 

a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.vulcanabai.ro; 
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului;  
c) transmiterii către ziarul local „ACUM”, 
 
luând act de: 
a) referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Vulcana-Băi, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 3.135 din 07 mai 2012, calitate acordată de prevederile  art. 33 din 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 



raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vulcana-Băi,  înregistrat sub nr. 3.136 din 07 mai 2012; 

c) raportul Comisiei de specialitate pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de 
specialitate al primarului, a instituţiilor, serviciilor publice şi a societăţilor comerciale de interes 
local, cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, 

 
luând în considerare acordurile semnate de către Emil DRĂGHICI, președintele 

Asociației Comunelor din România și primarul comunei Vulcana-Băi, pe de o parte, și Tatiana 
BADAN, președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova și primarul satului Selemet, pe 
de altă parte, pe data de 6 martie 2012, la București, în cadrul celei de-a XV-a sesiuni ordinare 
aniversare a Adunării generale a Asociației Comunelor din România, respectiv: 

a) ACORDUL PRELIMINAR PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI 
AUTORITĂȚILOR LOCALE DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA, dintre Asociația 
Comunelor din România și Congresul Autorităților Locale din Moldova; 

b) ACORDUL PRELIMINAR PRIVIND ÎNFRĂȚIREA COMUNEI VULCANA-BĂI, 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, DIN ROMÂNIA, CU SATUL SELEMET, RAIONUL CIMIȘLIA, DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VULCANA-BĂI, întrunit în ședință 
extraordinară comună cu a Consiliului Local al Comunei Pietrari, județul Dâmbovița, și cu 
a Consiliului Local al Satului Selemet, în satul Selemet, raionul Cimișlia din Republica 
Moldova, adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. - Se aprobă înfrățirea comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița din România, cu 
satul Selemet, raionul Cimișlia 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, fără a fi exhaustive; 

c) domeniul schimburilor culturale, educaţionale, 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 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. - (1) Obligațiile financiare rezultate din înfrăţirea dintre comuna Vulcana-Băi și 

satul Selemet se suportă din bugetul local al comunei pentru aleșii locali, pentru personalul din 
aparatul de specialitate al primarului comunei, precum și pentru persoanele care efectuează 
deplasarea în cadrul oricăror acțiuni/activități prevăzute la art. 2, respectiv: 

a) decontarea taxelor/tarifelor de emitere a pașapoartelor; 
b) decontarea cheltuielilor privind cazarea și transportul; 
c) decontarea altor cheltuieli; 
d) acordarea indemnizațiilor. 
(2) Obligațiile financiare se determină după cum urmează: 



a) pentru acțiunile/activitățile realizate în România, potrivit prevederilor legale privind 
drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi 
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul 
serviciului; 

b) pentru acțiunile/activitățile realizate în afara României, potrivit prevederilor legale 
privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea 
unor misiuni cu caracter temporar. 

(3) Nu pot beneficia de decontarea cheltuielilor prevăzute de prezenta hotărâre, 
persoanele care însoțesc membrii delegației comunei Vulcana-Băi și care nu se încadrează în 
categoria persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1). 

(4) Decontarea se face numai pentru persoanele care au ordin de serviciu/deplasare 
semnat de primarul comunei Vulcana-Băi ori de către persoana căreia i s-a delegat calitatea de 
ordonator principal de credite. 

(5) Decontarea taxelor și tarifelor de emitere a pașapoartelor se face numai pentru 
persoanele care prealabil deplasării în Republica Moldova nu au o altă viză aplicată pe pașaport 
ca urmare a unei alte călătorii în străinătate, pe baza dovezii achitării taxei și tarifului, după caz, 
de emitere a pașaportului. 

(6) În lipsa resurselor financiare din bugetul local al comunei Vulcana-Băi, persoanele 
care fac parte din delegația comunei Vulcana-Băi pot efectua din veniturile personale oricare 
dintre cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), urmând ca decontarea să se efectueze în funcție 
de creditele existente, dar nu mai târziu de data de 31 martie a anului următor în care se 
realizează deplasarea. Decontarea ulterioară se face strict în ordinea alfabetică a persoanelor 
care fac parte din delegație. 

 
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vulcana-Băi, primarului 
comunei Pietrari, primarului satului Selemet și prefectului judeţului Dâmboviţa şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin depunere la  Monitorul Oficial al Comunei Vulcana-Băi, care se păstrează 
la Biblioteca Comunală „Grigore ALEXANDRESCU”, precum şi prin publicarea pe pagina de 
internet la adresa: www.vulcanabai.ro. 

 
 

               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI, 

 ……………………………………………….………………………… 

Dionisie BURCĂ 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

 ……………………………………………………………………………….………………………… 

Filofteia ŞERBAN 

 
ED/ED 
F4/A0 
Ex. 6 

 

http://www.vulcanabai.ro/


CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 27/2012 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   19/05/2012  

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.” 

 


