JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NICŞENI

H O T Ă R Â R E
privind asocierea comunei Nicşeni,judeţul Botoşani cu
comuna Răchiţi,judeţul Botoşani,
în vederea constituirii ,,Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară a
comunelor Răchiţi şi Nicşeni din Judeţul Botoşani” pentru realizarea în
comun a unor proiecte de dezvoltare
Consiliul local al comunei Nicşeni,întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 30
aprilie 2009,
analizând Expunerea de motive a Primarului comunei Nicşeni, dl. Ioan
Gaidur, cu privire la propunerea de constituire a Asociaţiei Intercomunitare cu comuna
Răchiţi,jud. Botoşani, în vederea realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare rurală,
în baza prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale
art.11 alin.1, art.15 , 36 alin.4 lit.,,f” şi art.38 alin.2 lit.,,c” din Legea nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,precum şi ale OG. nr. 53/2002
privind Statutul - cadru al unităţii administrativ –teritoriale,modificată prin prin Legea
nr.96/2003,
având în vedere avizul favorabil al Comisiei de dezvoltare economicosocială, buget ,finanţe,administrarea domeniului public şi privat al comunei şi al
Comisiei pentru probleme juridice , de muncă, protecţie socială şi disciplină din cadrul
Consiliului Local Nicşeni,
fiind îndeplinite dispoziţiile prevăzute de Lgea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică,
în temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale,
h o t ă r ă ş t e:
Art.1 Se aprobă asocierea comunei Nicşeni cu comuna Răchiţi,judeţul
Botoşani, în vederea constituirii asociaţiei denumită ,,Asociaţia de dezvoltare
intercomunitară a comunelor Răchiţi şi Nicşeni” în vederea realizării în comun a unor
proiecte de dezvoltare rurală.
Art 2. Se împuterniceşte primarul comunei Nicşeni, d-l Ioan Gaidur să
reprezinte comuna Nicşeni în cadrul acestei Asociaţii.
Art.3 Consiliul Local Nicşeni îşi însuşeşte Statutul şi Actul Constitutiv al
,,Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară a comunelor Răchiţi şi Nicşeni judeţul
Botoşani”,înregistrat la Primăria comunei Nicşeni cu nr. 914 din 30.04.2009.
Art.4 Se aprobă ca lider de Asociaţie , Primăria comunei Răchiţi,judeţul
Botoşani, reprezentată legal de dl. Toader Buliga – primarul comunei Răchiţi.,judeţul
Botoşani.

-02Art.5 Consiliul Local Nicşeni aprobă ca Asociaţia să fie condusă prin
rotaţie la intervale de maximum 2 ani de zile de către reprezentanţii primăriilor
asociate, din care să facă parte şi câte un reprezentant al Consiliului Local.
Art.6 Se aprobă suma de 2.000 de lei/an pentru constituirea patrimoniului
Asociaţiei mai sus-menţionate şi achitarea cheltuielilor curente .
Art.7 Primarul comunei Nicşeni,judeţul Botoşani va urmări ducerea la
îndeplinirte a prevederilor prezentei hotărâri.
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