
ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
Nr.4523 din 2 septembrie 2016  
 
 
 
 

REFERAT, 
 
 În conformitate cu prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională in administraţia publicã, republicată, prevede că în cazul 

reglementãrii unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune 

adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitãrii unei grave atingeri aduse interesului public, 

proiectele de acte normative se supun adoptãrii în procedura de urgenţã prevãzutã de 

reglementãrile în vigoare.  

Primarul orașului Săveni, județul Botoșani ne-a transmis pe e-mail o solicitare și un 
proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Unțeni la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Valea Prutului de Nord”. Prin această solicitare înregistrată la 
nr.4462/31.08.2016 se arată că: 
 
” Buna ziua, 

 

Avand in vedere confirmarea disponibilitatii denumirii Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara de catre Ministerul Justitiei, va inaintam modelul Proiectului de hotarare. 

 

     Cu stima, 

       Primar 

Tirzioru Petru Relu” 

 În data de 1 septembrie a modificat mesajul, arătând: 
”… Referitor la Hotararea privind asocierea UAT-urilor in vederea infiintarii A.D.I Centru-

Nord-Est Botosani, va rugam sa luati in calcul Anexa nr. 1 modificata conform prezentului 

mail, anexa care include si UAT Hanesti. 

Va rugam ca Hotararea adoptata sa fie inaintata Primariei orasului Saveni pana cel tarziu in 

data de 12.09.2016.” 

 
Având în vedere cele arătate mai sus, precum şi faptul că trebuie luate imediat toate 

măsurile pentru adoptarea proiectului de hotărâre, este  necesar ca proiectul de hotărâre să fie 
supus dezbaterii consiliului local printr-o ședință extraordinară. 
 

Inspector de specialitate, 
Ciobanu Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 



Primăria comunei Unțeni        
Judeţul Botoşani 
Nr.4524 din 2 septembrie 2016 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
cu privire la aprobarea asocierii comunei Unțeni la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Valea Prutului de Nord” 
 
 
 Doamnelor și Domnilor consilieri,  
 
          În vederea inițierii unor proiecte de investiții  pentru extinderea infrastructurii de 
alimentare cu gaze naturale se impune asocierea unităților administrativ teritoriale, conform 
grupărilor propuse de Transgaz, în funcție de situația existentă a Sistemului Național de 
Transport. Astfel, s-a inițiat o întâlnire cu reprezentanții UAT din Gruparea Centru – Nord – 
Est care și-au dat acordul înființării unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară cu 
denumirea „Valea Prutului de Nord”. 
 Propunerea are în vedere următoarele prevederi legale: 

� Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

� Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

� Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 2013 – 2020 - 
2030; 

� Strategia de Dezvoltare a Județului Botoșani ; 
� Strategia de Dezvoltare Regională Nord – Est și Strategia de Dezvoltare Locală; 
� Documentele europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, Strategia de 

Dezvoltare Europa 2020; 
� Art.10–14 ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locala, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 
         Drept urmare propunem prezentul proiect de hotărâre privind asocierea  comunei 
Unțeni, județul Botoșani cu 22 unități administrativ teritoriale din zonă, în scopul constituirii 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prutului de Nord”. 
        Rog, ca după analiza materialelor anexate, să aprobați proiectul de hotărâre în forma 
propusă. 
 

PRIMAR, 
Paladi Constantin 

             
 
 
 
 
 
 
 
 



Primăria comunei Unțeni        
Judeţul Botoşani 
Nr.4525 din 2 septembrie 2016 
 
 
 
 
 
 

Raport de specialitate 
cu privire la aprobarea asocierii comunei Unțeni la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Valea Prutului de Nord” 
 

Potrivit art.44 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului local nu 
pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului propriu al consiliului local. 
 Implicarea comunităților locale în dezvoltarea propriilor zone va conduce la realizarea 
unei dezvoltări dinamice a serviciilor de utilitate publică care pot fi administrate prin 
intermediul asociaților de dezvoltare intercomunitară. În cazul de față Asociația  „Valea 
Prutului de Nord” are ca obiectiv principal inițierea unor proiecte de investiții în extinderea 
infrastructurii de alimentare cu gaze naturale. Astfel se propune asocierea comunei Unțeni cu 
alte 22 unități administrativ teritoriale din zonă, respectiv: orașele Săveni și  Darabani și 
comunele Bălușeni, Stăuceni, Gorbănești, Ungureni, Vlăsinești, Știubieni, Vorniceni, 
Drăgușeni, Cordăreni, Avrămeni, Manoleasa, Coțușca, Viișoara, Mileanca, Havîrna, Concești, 
Păltiniș, Rădăuți – Prut, Hănești, Hudești. 
  Constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prutului de Nord”, se 
realizează în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de hotărâre respectă condițiile de fond și de formă, putând fi aprobat în 
forma propusă. 

Compartiment de resort, 
 

INSPECTOR DE SPECIALITATE, 
Ciobanu Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea asocierii comunei Unțeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„Valea Prutului de Nord” 
  
            Consiliul Local al comunei Unțeni, județul Botoşani, 
            luând în dezbatere expunerea de motive nr.4524/2016 prezentată de Primarul 
comunei Unțeni, potrivit căreia se propune Consiliului Local al comunei Unțeni, aprobarea 
privind asocierea comunei Unțeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prutului 
de Nord”, 
           analizând  raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort cu 
nr.4525/2016, 
           având în vedere : 

- adresa nr.6103/2016 a Instituției Prefectului județului Botoșani referitoare la  
procedurile ce trebuie urmate de autoritățile publice locale pentru inițierea unor proiecte de 
investiții în extinderea infrastructurii de alimentare cu gaze naturale, 

- dovada disponibilității denumirii Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  
„Valea Prutului de Nord”, transmisă de Ministerul Justiției – Serviciul Comunicare și Relații 
Publice, 

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 învățământ, sănătate si familie, activități social-culturale, culte, 
munca si protective sociala, protective copii, tineret si sport, 
           în conformitate cu prevederile: 

- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările  
şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările  
și completările ulterioare; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 2013 –  
2020 – 2030; 

- Strategia de Dezvoltare a Județului Botoșani ; 
- Strategia de Dezvoltare Regională Nord – Est și Strategia de Dezvoltare Locală; 
- documentele europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, Strategia de  

Dezvoltare Europa 2020; 
- art.10 – 14 ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locala, republicată,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
ținând cont de faptul că au fost îndeplinite condiţiile cerute de Legea nr. 52/2003  

privind transparenţa decizională, 



            în temeiul art. 45 alin. 1 şi ale art. 115, lit. b din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTARASTE : 
 
 

Art.1. – Se aprobă asocierea comunei Unțeni cu toate unitățile administrativ teritoriale 
indicate în Anexă, care face parte din prezenta hotărâre, în vederea constituirii Asociaţiei 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 înființarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Valea 
Prutului de Nord”. 

Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își 
încetează aplicabilitatea. 

Art.4 – 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. 
 

Inițiator, 
Paladi Constantin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
 
 

 Anexa  

 a hotărârea nr.___ septembrie 2016 

 
 

LISTA  
unităților administrativ teritoriale incluse în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„Valea Prutului de Nord” 
 
Nr.crt. Denumire UAT 

 
Reprezentant legal 

1. Săveni Tîrzioru Petru Relu 
2. Darabani Hrimiuc Liviu 
3. Băluşeni Stratulat Neculai 
4. Stăuceni Burlacu Relu-Valentin 
5. Unţeni Paladi Constantin 
6. Gorbăneşti Iliescu Gică 
7. Ungureni Ivanache Ilie 
8. Vlăsineşti Trufin Lucian 
9. Ştiubieni Merticariu Ionel-Sebastian 
10. Vorniceni Leampăr Toader 
11. Drăguşeni Nechita Eugen 
12. Cordăreni Dumitraş Constantin-Cristian 
13. Avrămeni Bucatariu Ioan 
14. Manoleasa Aroşculesei Cristinel-Leonard 
15. Coţuşca Vezeteu Dan 
16. Viişoara Moroşanu Dinu 
17. Mileanca Azamfirei Alexandru 
18. Havîrna Săviuc Corneliu-Sergiu 
19. Conceşti Nazare Costel 
20. Păltiniş Romanescu Costel 
21. Rădăuţi-Prut Nichiteanu Viorel 
22. Hudești Atomei Viorel 
23. Hăneşti Matei Costel 

 
Inițiator, 

Paladi Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 


