ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 102/04.11.2015
privind aprobarea participarii comunei Frecatei ca membru la constituirea
Asociatiei G.A.L. Razim
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară,
legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei şi avizul
comisiei de specialitate a Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 11-13, art. 36 alin. (1) si alin. (2) lit.”e” si alin. (7), lit. „c” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările
şi completările ulterioare.
În temeiul art. 45 alin. 2 lit. “f”, şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţia
publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. - Se aproba participarea Comunei Frecatei in calitate de membru fondator, la
constituirea juridica a Asociației G.A.L. Razim.
Art. 2. - Se aproba participarea Comunei Frecatei la constituirea patrimoniului Asociației
G.A.L. Razim, cu suma de 1.000 lei.
Art. 3. - Se imputerniceste domnul Naiman Marian, primarul Comunei Frecatei, cu semnarea
actelor/formularelor necesare participarii Comunei Frecatei la constituirea juridica a
Asociației G.A.L. Razim.
Art. 4. – Domnul Naiman Marian, primarul Comunei Frecatei va reprezenta comuna in cadrul
Adunarii Generale a Asociatiei G.A.L. Razim.
Art. 5. - Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Tulcea, primarului comunei
Frecăţei, tuturor celor interesați, Asociatiei G.A.L. Razim şi va fi adusă la cunostinţa
cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Frecăţei si pe site-ul
www.primariafrecatei.ro de către secretarul comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 9 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 9
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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