
 
 
 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDETUL BOTOSANI 

PRIMĂRIA COMUNEI UNŢENI 
 C.P.717435, Tel/Fax: 0231543802 

www.primariaunteni.ro  e-mail: primari_untenibt@yahoo.com 

 
 

 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind retragerea comunei Unțeni din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea 

Prutului de Nord” 
  
            Consiliul Local al comunei Unțeni, județul Botoşani, 
            analizând propunerile primarului comunei Unțeni cu Referatul de aprobare nr.4192/2019, 
           având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort cu nr.4193/2019, 

având în vedere raportul de avizare a comisiei pentru administraţie publică locală,  
juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor, 

ținând cont de faptul că au fost îndeplinite condiţiile cerute de Legea nr. 52/2003  
privind transparenţa decizională, 

în baza cu prevederilor  art.89, 90 și art.129, alin.(9) litera c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, (la adoptarea HCL nr.22/2016 au fost avute în 
vedere prevederile art.10–14 ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locala, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, lege abrogată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ) 
precum și unele prevederi ale Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
            în temeiul art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.1. – Se aprobă retragerea comunei Unțeni din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Valea Prutului de Nord”, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică. 

Art.2. – Se aprobă mandatarea primarului comunei Unțeni, judeţul Botoșani să reprezinte şi să 
semneze în numele şi pentru comuna Unțeni, judeţul Botoșani toate documentele cu privire la 
retragerea comunei Unțeni din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prutului de Nord”. 

Art.3. – Secretarul comunei Unțeni, judeţul Botoșani va face cunoscut public prin afişare 
prevederile prezentei hotărâri, un exemplar îl va înainta Primarului comunei Unțeni, Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Botoșani, tuturor persoanelor interesate şi un exemplar îl va 
comunica  Prefecturii Botoșani – Serviciul controlul legalităţii actelor şi contencios administrativ. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Consilier Gheorghe-Manole Listar 
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CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile Ursachi 



 


