
  
 

ROMÂNIA 

COMUNA DOBÂRCENI 

CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI                                                              

HOTARAREA Nr .24 din 31 03 2021 

privind desemnarea domnului BUNDUC DOREL, ca reprezentant legal al  uat DOBÂRCENI , judetul 

BOTOSANI , în cadrul ASOCIAȚIEI LEADER COLINELE MOLDOVEI 

  Consiliul local al Comunei Dobârceni , judetul Botosani,  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Dobarceni , precum și Raportul 

de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  Dobârceni  

Văzând referatul întocmit de secretarul general al Comunei Dobârceni  cu privire la necesitatea 

și oportunitatea asocierii unor UAT-uri, precum și a agenților economici și ONG-uri, în vederea 

implementării unor parteneriate public-private și a dezvoltării regionale, precum și rezultatele 

încurajatoare obținute în urma activităților desfășurate de Asociația Leader Colinele Moldovei, 

Având în vedere efectele pozitive ale implementării principiilor Programului Leader la nivelul 

teritoriului deservit de Asociația Leader Colinele Moldovei,  

Având în vedere prevederile actelor statutare ale Asociației Leader Colinele Moldovei, 

parteneriat în care UAT Dobârceni , jud Botosani  este membru fondator cu drepturi depline,Având în 

vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările  și completările  

ulterioare ; 

în temeiul art. 196, alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare   

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1  Se desemnează dl Bunduc Dorel , identificat prin CI seria XT nr.730502 , în calitate de 

reprezentant legal al UAT DOBÂRCENI   și al Consiliului Local al UAT DOBÂRCENI în cadrul Adunării 

Generale a Asociației Leader Colinele Moldovei,   împuternicit cu toate drepturile ce decurg din 

actele statutare ale Asociației.  

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică într-un exemplar original Asociației Leader Colinele Moldovei.   

Art.3.  Primarul comunei Dobârceni , judetul Botoșani, împreună cu Aparatul de specialitate din 

subordine, va asigura, în condițiile prevăzute de lege, punerea în aplicare a prevederilor prezentei 

hotărâri.           

        Contrasemnează, 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        SECRETAR general, 

Mantaluta Puiu                                                                                          Cimbru Liliana 

  ............................ 

 

 


