
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOTĂRÂREA NR 
DIN31.1O.2018 

Privind: desemnarea reprezentantului Municipiului Tecuci în Consiliul 
Director al Asociaţiei Grupul de Actiune Local ă  ,, Anton Cincu,, 

lniţiator: Dănuţ  Pintilie, viceprimarul Municipiului Tecuci jud.Gala ţi 
Nr. de înregistrare ş i data depunerii proiectuiui L-i 3 O. 1 0 . 20 1 8 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, jud.Gala ţi, întrunit în şedinţă  ordinară  în 

data de 31.10.2018 

, 	 ând în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr 
7f•5 /30.10.2018; 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic, înregistrat 
subnr 9 j1#/30.10.2018; 

Având in vedere raportul de avizare întocmit de comisia nr 1 si nr.5 
Având în vedere adresa Preedinte1ui GAL ANTON CINCU, înregistrat ă  sub nr. 

1 85/CL//30.10.2018; 
Având în vedere demisia domnului C ătălin Constantin Hurdubae, înregistrat ă  la 

sediul GAL sub nr.36/18.07.2018; 
Având în vedere HCL nr.81/15.09.2016 privind acordul Consiliului Local Tecuci 

privind constituirea GAL ANTON CINCU; 
Având în vedere art.8 din Statutul Asocia ţiei ,, Grup de Ac ţiune Locală  ANTON 

CINCU,, 
Având în vedere prevederile art.33 din OG nr.26/2000 privind asocia ţiile si 

fundaţiile, cu modificările si completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 94 alin 2 1  din Legea nr. 161/2003 privind unele 

măsuri pentru asigurarea transparen ţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice 
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corup ţie, cu modificările si completările 
ulterioare; 

Având în vedere art. 36 alin.{2) lit.a, alin.{3) lit.c, art 37 din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică  locală, republicată  (rl), cu modific ările şi completările 
ulterioare; 

In baza art.45 alin 1, alin 5, alin 6 şi art 115 alin 1 lit.b) din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică  locală, republicată  (rl), cu modific ările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Consiliul Local al Municipiului Tecuci ia act de demisia Primarului 
Municipiului Tecuci din Consiliul Director al Asocia ţiei ,,Grup de Ac ţiune Locală  
Anton Cincu,, Tecuci. 

Art 2. 	Începând 	Cu 	data 	prezentei 	se 	desemnează 	dna/dl 
PJ J Q- ţ  J 	de a reprezenta Municipiul Tecuci în Consiliul Director al 

Asociaţiei Grup de Ac ţiune Locală  Anton Cincu,, Tecuci. 
Art.3 Activitatea depus ă  de către reprezentantul Municipiului Tecuci în Consiliul 



Director al Asocia ţiei Grup de Ac ţiune Locală  Anton Cincu„ Tecuci, conform art. din 
statutul asociaţiei este neremunerat ă . 

Art.4. Se imputernice şte domnul B ălănică  Traian- Pre şedintele Consiliului Director 
al Asociaţiei GAL ANTON CINCU s ă  Inregistreze modific ările aduse, prin prezenta 
hotărăsre, la Actul Constitutiv al Asocia ţiei, in Registrul Asociaţiilor i Fundaţiilor de pe 
lângă  grefa Judec ătoriei Tecuci. 

Art.5. Prezenta hotărke va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului 
Tecuci. 

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesa ţi prin grija secretarului 
municipiului Tecuci. 

PREŞ101~ WPINŢĂ , 

CONTRASEMNEAZĂ , 
SECRETAR, 

Rezultatul votului secret 
- voturi "Pentru" 	 

- voturi „ impotrivă" 	• 

- abţineri 	
(  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
VICEPRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
NR.27- (7-3  /30.10.2018 

Privind: desemnarea reprezentantului Municipiului Tecuci in Consiliul  
Director al Asociatiei Grupul de Actiune Local ă  „ Anton Cincu„  

Prin HCL nr.81/15.09.2016 Consiliul Local Tecuci a desemnat Primarul Municipiului 
Tecuci de a reprezenta Municipiul Tecuci in Asocia ţia Grup de Acţiune Locală  Anton Cincu. 
Această  funcţie , conform, art 7 alin 2 din Statutul Asocia ţiei este neremunerată . 

Asociaţia Grup de Ac ţiune Locală  Anton Cincu este o asocia ţie non- profit i care are 
ca scop realizarea de proiecte de dezvoltare urban ă  atât in zona administraţiei publice locale 
cât i în domeniul privat. Unul dintre obiectivele asocia ţiei 1.1 constituie identificarea nevoilor 
locale in scopul intăririi capacităţii de dezvoltare a comunit ăţii. 

in data de 30.10.2018 Pre şedintele Consiliului Director al Asocia ţiei a adus la cuno ştinţa 
autorităţilor administraţiei publice locale demisia domnului Cătălin Constantin Hurdubae din 
funcţia de membru al Consiliului Director al Asociaţiei i necesitatea desemn ării altei 
persoane pentru a reprezenta interesele Municipiului Tecuci 1n Consiliul Director.  . 

Potrivit art. 8 din Statutul Asocia ţiei, locul din Consiliul Director, devenit vacant din 
cauză  de deces, demisie sau din alte motive, va fi completat în condi ţiile legii i ale 
prezentului Statut. 

Art.94 alin 2 1  din Legea nr.161/2003 privind unele m ăsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnit ăţilor publice, a funcţiilor publice şi in mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţie, cu modificările i completările ulterioare, prevede: „ Nu 
se află  in situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul 
public care: 
b) este desemnat printr-un act administrativ, emis in condi ţiile legii, să  participe in calitate de 
reprezentant al autorit ăţii ori instituţiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective 
de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare; 
c) exercită  un mandat de reprezentare, pe baza desemn ării de către o autoritate sau institu ţie 
publică, in condiţiile expres prevăzute de actele normative in vigoare. 

in data de 30.10.2018 ne-a fost comunicat ă  demisia domnului Cătălin Constantin 
Hurdubae din func ţia deţinută  in cadrul Consiliului Director al Asocia ţiei i necesitatea 
desemnării altui reprezentant al Municipiului Tecuci 1n acest organism de conducere al 
Asociaţiei. 

Demisia este un act unilateral i nu trebuie motivat 
Având 1n vedere aceste aspecte consider ăm că  este necesară  promovarea unui proiect 

de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Tecuci 1n Consilul Director al 
Asociaţiei. 

VICEPRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL JURIDIC 

RAPORT DE SPECIALITATE 

NR. tgil/30.10.2018 

Privind: desemnarea reprezentantului Municipiului Tecuci in Consiliul  
Director al Asociatiei Grupul de Actiune Local ă  „ Anton Cincu„  

in data de 30.10.2018 prin adresa nr. 185/CL/30.10.2018 Asocia ţia Grup de Ac ţiune 
Locală  Tecuci ne-a comunicat demisia domnului Primar — C ătălin Constantin Hurdubae din 
funcţia deţinută  1n Consiliul Director al Asociaţiei Grup de Ac ţiune Locală  Tecuci. Demisia 
este un act unilateral ce nu trebuie motivat. 

Prin HCL nr. 81/15.09.2016 Consiliul Local Tecuci a desemnat pe domnul Primar — 
Cătălin Constantin Hurdubae de reprezenta Municipiul Tecuci in cadrul Asocia ţiei . 

Potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică  
locală  republicată  în 2007 cu modificările i completările ulterioare, desemnarea 
reprezentanţfilor unităţilor adminis-trative tefitoriale in cadrul organismelor de cooperare sau 
parteneriat sunt desemnate prin hot ărăre a consiliului local. 

Potrivit art. 8 din Statutul Asocia ţiei,„ locul din Consiliul Director, devenit vacant 
din cauză  de deces, demisie sau din alte motive, va fi completat in condi ţiile legii i ale 
prezentului Statut.„ 

Art.94 alin 2 1  din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei in exercitarea demnităţilor publice, a funcţfilor publice ş i in mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corup ţie, cu modificările ş  completările ulterioare, prevede: „ Nu 
se află  in situaţie de incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. (2) lit. a) ş i c), funcţionarul 
public care: 
b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condi ţiile legii, să  participe 1n calitate de 
reprezentant al autorit ăţii ori instituţiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective 
de 	conducere 	constituite 	in 	temeiul 	actelor 	normative 	in 	vigoare; 
c) exercită  un mandat de reprezentare, pe baza desemn ării de către o autoritate sau institu ţie 
publică, in condiţiile expres prevăzute de actele normative 1n vigoare. 

Avănd in vedere aceste aspecte, proiectul de hot ărăre privind desemnarea 
reprezentantului Municipiului Tecuci indepline şte condiţiile de legalitate, cu respectarea 
prevederilor privind conflictul de interese şi starea de incompatibiltate. 

Servicii4 Jurjidis 


