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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea asocierii comunei Unţeni cu Județul Botoșani şi cu unitățile 

administrativ-teritoriale membre ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”, în vederea 

aderării comunei la Asociație 
 

Consiliul Local Unţeni, judeţul Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de 
22.11.2013, 
 având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Unţeni cu nr.4130/2013, 
  analizând propunerile primarului comunei Unteni cu expunerea de motive 
nr.4131/2013, 

având în vedere rapoartele de avizare ale: 
 - 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; 

- comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, 

ţinând cont de prevederile Legii nr.53/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică,   

în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu Ordonanța 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum și cu prevederile art. 10 din 
Statutul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA 
METROPOLITANĂ BOTOŞANI”, 
 în temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art. 1 - Se aprobă asocierea comunei Unţeni cu Județului Botoșani şi cu unitățile 
administrativ teritoriale membre ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”, în vederea aderării 
comunei la Asociație, în calitate de asociat. 
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Art. 2 - Scopul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA 
METROPOLITANĂ BOTOŞANI” este dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-
teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe a acesteia, prin realizarea în 
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun 
a unor servicii publice. 

Art. 3 - Se împuterniceşte domnul consilier superior NASTASĂ MARIUS-CRINU 
din cadrul Compartimentului Agricultură şi Cadastru Comunitar, domiciliat în municipiul 
Botoşani, B-dul George Enescu nr.4, sc.B, et.II, ap.4, posesor al cărţii de identitate seria XT 
nr.603008, eliberat la data de 11.06.2013 de SPCLEP Botoşani, CNP 1630623070031, să 
semneze documentele necesare aderării comunei Unţeni la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”.  

Art. 4 - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier Andrişan Laura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNA UNŢENI, 
22 noiembrie 2013 
Nr.73. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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