
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 6 
pentru aprobarea modelului-cadru al  

,,Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România în vederea organizării și exercitării unor 

activități stabilite prin lege autorităților administrației publice locale” 
 
 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 30 
ianuarie 2015; 
 Având în vedere: 
- Referatul şi proiectul de hotărâre, înregistrate sub numărul 354/RG/2015, ale primarului comunei prin care 
propune aprobarea modelului-cadru al ,,Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România în vederea 
organizării și exercitării unor activități stabilite prin lege autorităților administrației publice locale” ; 
 - Statutul Asociaţiei Comunelor din România și Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor judeţene ale 
Asociaţiei Comunelor din România, aprobate prin Hotărârea Adunării Generale nr. 4/24.02.2001, precum și 
Hotărârea Adunării Generale nr. 3/24.02.2001 privind constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din 
România; 
- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 498/RG/2015 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 
Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 406/RG/2014; 
 În conformitate cu prevederile:  
- Ordinului nr. 232/2010 al Ministrului Administrației și Internelor privind aprobarea modelului-cadru al Acordului 
de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege 
autorităţilor administraţiei publice locale; 
- Legii nr. 96/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii 
administrativ-teritoriale; 
  - art. 36, alin. (2), lit. „e” şi alin. (7), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art. 1 - Se însușește modelul-cadru al ,,Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România în 
vederea organizării și exercitării unor activități stabilite prin lege autorităților administrației publice locale”, așa 
cum este prevăzut în Anexa la Ordinul nr. 232/2010 al Ministrului Administrației și Internelor privind aprobarea 
modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor 
atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale. 
 Art. 2 – Se aprobă participarea funcționarilor publici și a personalului contractual din structura funcțională 
a Comunei Răducăneni la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociației Comunelor din România.   
 Art. 3 - Se împuterniceşte Primarul Comunei Răducăneni, dl. Mihai Irimia, să semneze, dacă este cazul,  
legal valabil în numele şi pentru Comuna Răducăneni, acordul menționat la art. 1.  
 Art. 4 - Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Asociației Comunelor din România, 
tuturor persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  
 

Dată astăzi 30 ianuarie 2015. 

 

 

 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                        Consilier local,   

 
                                       VIOREL ILIE                                                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                                   Secretar comună 

 

                                                                                                                                                   Bumbaru Cătălin  

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 13 dintre cei 15 consilieri locali aflați în funcție  ai Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni.     


