
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 
H O T Ă R Â R E A   Nr. 34 

privind împuternicirea domnului Cașcaval Ștefan – consilier local, pentru a reprezentanta legal Comuna 

Răducăneni în cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Dealurile Bohotinului”, pentru a face parte 

din structurile decizionale ale asociației și pentru a semna documentele elaborate în cadrul acestor 

structuri în numele Comunei Răducăneni   

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei extraordinare din 
data de 22 iulie 2016; 
 Având în vedere: 

- Hotărârea nr. 8/25.01.2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea asocierii 
Comunei Răducăneni cu parteneri publici, parteneri privați și cu organizații aparținând societății civile, în 

vederea constituirii unui  Asociației „Dealurile Bohotinului” de tip Grup de Acțiune Locală (GAL); 
- Actul constitutiv și Statutul Asociației GAL „Dealurile Bohotinului”;  
- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 4744/RG/2016, inițiat de un grup de 9 consilieri locali, prin 

care propune desemnarea reprezentantului legal al Comunei Răducăneni în cadrul Asociaţiei Grupul de 
Acţiune Locală „Dealurile Bohotinului”; 

 În conformitate cu prevederile:  
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art. 63 din Regulamentul nr. 1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene privind sprijinul acordat pentru 

dezvoltarea rurală din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 
- art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 ARTICOL UNIC 

  

 (1) Se împuternicește domnul Cașcaval Ștefan – consilier local, pentru a reprezentanta legal 
Comuna Răducăneni în cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Dealurile Bohotinului”, pentru a face 

parte din structurile decizionale ale asociației și pentru a semna documentele elaborate în cadrul acestor 
structuri în numele Comunei Răducăneni.  
 (2) Prezenta hotărâre nu produce nici un fel de efecte asupra hotărârii care a stat la baza includerii 

Comunei Răducăneni în actualul parteneriat GAL „Dealurile Bohotinului”. 
 (3) Domnul consilier local Cașcaval Ștefan va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                 Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre domnului Cașcaval Ștefan, tuturor 
persoanelor interesate, precum şi  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  
 

Dată astăzi 22 iulie 2016. 

                              

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                     Consilier local,   

 

                                 ALUPOAEI MIHAI                                                 
 
 

 
                                                                                                                                                                 Contrasemnează  

                                                                                                                                                   Secretar comună 

 

                                                                                                                                                   Bumbaru Cătălin  

 

 



 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”, fiind prezenți 13 dintre cei 15 consilieri locali în funcție  ai Consiliului Lo cal a l Co mun ei 
Răducăneni. 


