
 

 

 

 

HOTĂRĂRE   

 

privind aprobarea participării comunei Frătăuţii Noi, județul Suceava la înființarea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ”FRĂTĂUȚII NOI – MUȘENIȚA” 

 

Consiliul Local al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava ; 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a domnului Ştreangă Gheorghe, primarul comunei Frătăuţii Noi 

înregistrată cu nr.  1524 din  04.03.2016; 

- Raportul compartimentului financiar-contabil, inregistrat cu nr.  1525/  04.03.2016; 

- Avizul comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei 

din cadrul Consiliului Local inregistrat cu nr.   2850 din  06.04.2016; 

- Prevederile Ordinanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații; 

- Prevederile art.35 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare 

- Prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public si ale 

Legii  nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea 

actelor normative , republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin(2) lit.e), alin.7 lit.a) , art.45 alin(2) lit.f) și ale art.47 din 

Legea 215/2001  a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă participarea comunei Frătăuţii Noi, județul Suceava la înființarea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”FRĂTĂUȚII NOI – MUȘENIȚA”precum și  

inițierea procedurii pentru înființarea acestei asociații. 

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Frătăuţii Noi, domnul Ştreangă Gheorghe, în 

calitate de reprezentant legal al comunei Frătăuţii Noi județul Suceava, în toate demersurile 

necesare pentru înființarea asociației. 

Art.3. Se mandatează primarul comunei Frătăuţii Noi, domnul Ştreangă Gheorghe, să 

semneze actele constitutive, Statutul asociației și orice act este necesar pentru înființarea 

Asociației de Dezvoltare ”FRĂTĂUȚII NOI – MUȘENIȚA”. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este responsabil primarul comunei 

Frătăuţii Noi și compartimentul financiar – contabil. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică , în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege Instituției Prefectului – Județul Suceava și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul instituției. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           Contrasemnează, 

  Constantin MOISUC                                                             Secretarul comunei,  

                                                           

                                                                                                         Oltea –Rodica MOISUC 
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