
 

         HOTĂRÂRE 
 

privind retragerea comunei Boroaia din cadrul Grupului de Acțiune Locală Fălticeni și participarea la 
constituirea Asociației “Grupul de Acțiune Locală Suceava Sud Est” 

 
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu înregistrată sub nr. 1806 
din 23.03.2016 ; 
 - Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 1807 din 
23.03.2016; 
 - Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, din cadrul 
Consiliului Local Boroaia, judeţul Suceava înregistrat sub nr. ________ din 28.03.2016; 

 - prevederile art. 11, 12, 13, art. 36, alin. (7), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
respectiv Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul dispoziţiilor art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

         H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1   Se aprobă retragerea Comunei Boroaia din calitatea de membru al Grupului de Acțiune Locală Fălticeni 
persoană juridică română, fără scop lucrativ, apolitică, nonprofit și cu caracter independent, reprezentând un parteneriat 
public-privat. 

Art. 2  Se aprobă asocierea și participarea Comunei Boroaia, în vederea înființării Asociației „Grupul de Acțiune 
Locală Suceava Sud Est”, în calitate de membru fondator. 

Art.3  Se împuterniceşte dl. Berariu Vasile , primar al comunei Boroaia, judeţul Suceava, cetăţean român, născut(ă) 
la data de 13.04.1970  în comuna Boroaia , judeţul Suceava, domiciliat în sat Bărăști, str. Fălticeni, nr. 57,  comuna Boroaia, 
judeţul Suceava, posesor al C.I. seria SV  nr. 965891, eliberat de SPCLEP Fălticeni, la data de 14.03.2014, să semneze în 
numele și pentru comuna Boroaia toate documentele implicite Asociației „Grupul de Acțiune Locală Suceava Sud Est”. 

Art. 4 Comuna Boroaia, nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală cu 
finanțare prin PNDR 2014-2020. 

Art. 5  Prezenta hotarare se va comunica: Institutiei Prefectului  judetului Suceava, pentru realizarea controlului de 
legalitate, Primarului comunei Boroaia , Judetul Suceava și spre afișare. 
              Art. 6 Primarul comunei Boroaia, prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari. 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Murariu Marcel                       
                                                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                                                                                                                 Secretarul Comunei,     
                                                                           Remus Vasile PREDOAIA 
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