
   
    

 
                                           

P R O I E C T 

H O T Ă R Â R E A   N R . ___ 
privind  desemnarea reprezentantului comunei Mogoșești, județul Iași în Adunarea Generală a Membrilor din cadrul 

Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Colinele Iașilor” 
Consiliul local al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă de lucru la data 

_______________; 
 Având în vedere: 

-  expunerea de motive nr.______ din __________, precum şi proiectul de hotărâre 
iniţiat de către d-na primar Popa-Roșu Rodica, privind desemnarea reprezentantului comunei Mogoșești, 
județul Iași în Adunarea Generală a Membrilor din cadrul Grupului de Acțiune Locală ”Colinele 
Iașilor”; 

- Raportul compartimentului de resort, nr. _____ din __________, din cadrul 
aparatului de specialitate; 

- Hotărârea Consiliului Local Mogoșești nr. 16 din 30.03.2020 privind aprobarea  
asocierii comunei Mogoşeşti  cu parteneri publici, privați și organizații din societatea civilă, în vederea 
constituirii asociației “COLINELE  IASILOR” de  tip  Grup  de  Acțiune  Locală; 

- prevederile OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art.129 alin.(2) lit.e),  alin.(9) lit.c) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 3, înregistrat la nr._____ din______2020 
privind avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.(a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1.  Se împuternicește doamna Popa-Roșu Rodica, primarul comunei Mogoșești să reprezinte 
comuna în cadrul Grupului de Acțiune Locală ”Colinele Iașilor” și să participe la Adunarea Generală a 
Membrilor în calitate de reprezentant al comunei, membră a Grupului de Acțiune Locală. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei. 

Art.3.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei, se va 
comunica primarului comunei şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Iaşi pentru control şi legalitate. 

 
Dată astăzi, __________ 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
Consilier, _________________ 

 Contrasemnează pentru legalitate, 
         Secretar general, 
          Mariana Anton 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la  proiectul de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului comunei Mogoșești, 
județul Iași în Adunarea Generală a Membrilor din cadrul Asociației Grupul de Acțiune 

Locală ”Colinele Iașilor” 
 
 

Subsemnata, Popa-Roșu Rodica, primarul comunei Mogoșești, propun Consiliului 
Local Mogoșești spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului comunei Mogoșești, județul Iași în Adunarea Generală a Membrilor din 
cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Colinele Iașilor”. 

Asociația Grupul de Acţiune Locală Colinele Iașilor este un parteneriat de tip 
public-privat, având scopul de dezvoltare durabilă a comunităţilor care fac parte din 
aceasta. 

Asociația Grupul de Acţiune Locală Colinele Iașilor, urmărește realizarea în 
teritoriul parteneriatului a obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare locală, 
prescurtat SDL, care va respecta principalele linii de acţiune ale dezvoltării durabile și 
anume lupta împotriva sărăciei şi a excluderii sociale, producţia de bunuri şi servicii 
durabile, protecţia mediului, care vor viza:  

- dezvoltarea economică a comunităţilor;  
- reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate, inclusiv situri 

Natura 2000;  
- restaurarea şi conservarea siturilor;  
- protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunităţi;  
- promovarea şi conservarea valorilor traditionale morale, culturale şi de cult;  
- promovarea principiilor democraţiei, ale statului de drept şi egalităţii de sanse;  
- dezvoltarea fizică si intelectuală a tinerilor;  
-  promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale.  
Adunarea Generală a Membrilor (AGM) este organul de conducere, alcătuit din 

reprezentanţi ai tuturor membrilor. Participarea reprezentanţilor membrilor la AGM este 
directă şi obligatorie. 

Având în vedere importanța participării comunei Mogoșești în calitate de membru 
al Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Colinele Iașilor”, vă propun adoptarea 
proiectului de hotărâre prezentat. 

 
 
 

PRIMAR, 
RODICA POPA-ROȘU 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

R A P O R T 
 

 
la  proiectul de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului comunei Mogoșești, 

județul Iași în Adunarea Generală a Membrilor din cadrul Asociației Grupul de Acțiune 
Locală ”Colinele Iașilor” 

 
 
Subsemnatul, Stoean Constantin, inspector achiziții, privitor la proiectul de hotărâre 

inițiat de către d-na primar Popa-Roșu Rodica, vă aduc la cunoștință necesitatea adoptării 
proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Mogoșești, județul 
Iași în Adunarea Generală a Membrilor din cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală 
”Colinele Iașilor”. 

Comuna Mogoșești este membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Colinele 
Iașilor” din anul 2012. 

Adunarea Generală a Membrilor (AGM) este organul de conducere, alcătuit din 
reprezentanţi ai tuturor membrilor iar participarea reprezentanţilor membrilor la AGM este 
directă şi obligatorie. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să adoptați proiectul de hotărâre. 
 

 
 
 

Semnătura, 
STOEAN CONSTANTIN 

 
 
 

 
 
 

  


