ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind reanalizarea HCL nr. 45 din 26.09.2016 privind aderarea comunei FRĂTĂUȚII
NOI la Asociaţia Comunelor din România
Consiliul local al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava;
Având in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Frătăuții Noi, Gheorghe Ştreangă , nr. 93
din 04.01.2017;
- raportul compartimentului de specialitate nr.92 din 04.01.2017 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1678 din 27.02.2017;
- adresa Instituției Prefectului-județul Suceava , nr. 21872/2017;
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. “b”și alin.(4), lit.(a) și ale art. 45 alin. (2) lit.a și ale alin.(6)
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
H O T A R Ă Ș T E:
Art. I Hotărârea Consiliului local nr. 45/26.09.2016, privind aderarea comunei Frătăuții
Noi, județul Suceava la Asociația comunelor din România, se modifică după cum urmează:
1. La art. 1, alin. (1) se modifică și va avea urmatorul conținut:
”(1) Se aprobă aderarea comunei Frătăuții Noi, județul Suceava, la Asociația comunelor
din România.”
2. La art.1 aliniatul (2) se revocă.
3. art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 2 Reprezentarea comunei Frătăuții Noi, județul Suceava, în cadrul Asociației
comunelor din România, precum și în cel al Filialei Județene Suceava a Asociației
comunelor din România se asigură de către primarul comunei.”
4. Art. 3 se revocă.
Art. II (1) Prezenta Hotărâre se comunica, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege:
a) primarului comunei;
b) Instituției prefectului-județul Suceava;
c) președintelui Asociației comunelor din România;
d) președintelui Filialei Județene Suceava a Asociației comunelor din România.
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, în mod obligatoriu, prin
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin publicarea pe
pagina de internet a instituției și prin afișare la sediul consiliului local.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,

Contrasemnează:
Secretar al comunei,

Moisuc Mihai

Oltea-Rodica MOISUC
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