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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea participării comunei Unțeni prin Consiliul Local al comunei Unțeni la 

constituirea Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) ”Valea Siretului de Sus” în cadrul PNDR – 
Axa 4 LEADER 

 
 Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
 văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei, cu nr.4862/2014, privind aprobarea participării comunei 
Unțeni prin Consiliul Local al comunei Unețni la constituirea Asociației Grupul de Acțiune 
Locală (GAL) ”Valea Siretului de Sus” în cadrul PNDR – Axa 4 - LEADER 
 analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive nr.4863/2014, 
   ținând cont de oportunitatea asocierii pentru accesarea fondurilor europene pentru 
dezvoltare rurala, 

având în vedere rapoartele: 
 - Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului  
public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 

- Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
 ţinând cont că au fost respectate prevederile din Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 
 în baza prevederilor: 
 - art.36, alin.(2), lit.e), coroborat cu alin.(7), lit.a) şi art. 45, alin.(1)  din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completarile ulterioare,  
 - prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la organizaţii şi fundaţii, cu modificările şi  
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.246/2005; 
 - Axa 4 - LEADER din Regulamentul CE nr. 1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene, 
 în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. - Aprobă asocierea și participarea comunei Unțeni, județul Botoșani în cadrul 
Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) ”Valea Siretului de Sus” cu sediul in Comuna 
Vorona judetul Botosani, în calitate de membru asociat in vederea implementarii strategiei de 
dezvoltare locala cu finantare prin PNDR 2014 – 2020. 

Art.2. - Consiliul Local al Comunei Unțeni, județul Botoșani nu va adera la un alt 
parteneriat ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locala cu finantare prin PNDR 2014-
2020. 

Art.3. -  Consiliul Local al Comunei Unțeni, nu va aduce atingere și nici nu se va implica 
în nici un fel în implementarea strategiei de dezvoltare locală 2007-2013 în cadrul Asociației 
Grupul de Acțiune Locală (GAL) ”Valea Siretului de Sus”. 

Art.4. - Se aprobă plata cotizației anuale, începând cu anul 2015 în cuantum de 2.000 lei 
din bugetul anual al comunei Unțeni, județul Botoșani.  
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Art.5. - Se mandatează viceprimarul comunei Unțeni din cadrul Primăriei comunei 
Unțeni, domnul Paladi Constantin identificat prin CI seria XT nr.499238 să semneze în numele și 
pentru comuna Unțeni, județul Botoșani, toate documentele implicite asocierii, în condițiile 
prezentei hotărâri. 

Art.6. - Viceprimarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Botoșani pentru 
exercitarea controlului legalității actelor administrative, viceprimarului comunei Unțeni, 
Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) ”Valea Siretului de Sus”, pentru afișare la sediul 
Primariei  Comunei Unțeni și pe site-ul www.primariaunteni.ro. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Achiței V. Ioan 
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CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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