
ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL SĂBĂOANI 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 NR. 144 din 28.11.2022 

 

 

privind aprobarea aderării comunei Săbăoani, județul Neamț la parteneriatul  

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (G.A.L.) laşi Sud-Vest, pentru perioada 2023 -2027 

 

Consiliul Local al comunei  Săbăoani, Județul Neamț 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Săbăoani, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrată sub nr. 14960 din 28.11.2022 ; 

 Raportul de specialitate întocmit de Biroul Financiar contabil  înregistrat sub nr. 14961 din 

28.11.2022; 

 In temeiul art.133, alin.2, lit.b., art. 134, alin. 3, lit.a, art. 196, alin. 1, lit.a, din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin.1, alin. 2, lit. e, alin. 9, lit.a, lit. c, din Ordonanța 

de Urgentă a Guvernului nr.57/2019, privind codul administrative, cu modificările și 

completările ulterioare; art. 35, din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Se aprobă aderarea comunei SĂBĂOANI, judeţul NEAMȚ în calitate de 

membru cu drepturi depline, la parteneriatul Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (G.A.L.) laşi 

Sud-Vest pentru perioada 2023 -2027. 

Art.2. Comuna SĂBĂOANI,  judeţul NEAMȚ nu va adera la un alt  parteneriat de tip 

G.A.L. ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală (SOL) potrivit  

PNS 2023 -2027.  

Art.3. Se desemnează ca reprezentant legal al comunei SĂBĂOANI în cadrul 

parteneriatului Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (G.A.L.) laşi Sud-Vest, domnul LUCIAN 

ȚURCANU CNP 1800713270854, legitimat cu CI seria NZ , nr. 016778 având funcţia de 

viceprimar. 

Art.4. Se împuterniceşte domnul LUCIAN ȚURCANU în calitate de reprezentant 

legal al comunei Săbăoani, județul Neamt, în cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală 

(G.A.L.) laşi Sud-Vest, să semneze legal valabil în numele si pentru comuna Săbăoani, județul 

Neamț protocolul de parteneriat, alte documente necesare constituirii parteneriatului și 

desfășurării activității de către Asociația Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest pentru 

perioada 2023-2027. 



Art.5 La data aprobării aderarii la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (G.A.L.) laşi 

Sud-Vest,  se abroga orice prevedere contrară. 

Art.6. Secretarul general al comunei Săbăoani va comunica prezenta hotărâre 

Prefectului, parteneriatului Asociației Grup de Acțiune Locală Iași Sud-Vest. 

 

 

 

 

 

         Avizat pentru legalitate 

   Secretarul general al comunei 

                         Robu Maricica 

                                                                                                                          Inițiator, 

                                                                                                                                        Primar 

 FLORIN VÎRGĂ                                                


