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HOTĂRÂREA  Nr.9/2010  
privind asocierea comunei Muntenii de Sus, cu oraşul Negreşti şi 

comunele Tanacu, Văleni, Fereşti, Soleşti, Zăpodeni, Micleşti, 
Boţeşti, Codăeşti, Dăneşti, Deleşti, Oşeşti, Băceşti, Bălteni, 

Todireşti, Cozmeşti, Rebricea, Rafaila, Ştefan cel Mare, Vultureşti  
în vederea constituirii asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală  

Movila lui Burcel Vaslui Nord” 
 

Având în vedere: 
- prevederile art.63, din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene 

nr.1698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltarea rurală din Fondul European 
Agricol pentru dezvoltare rurală; 

- procesul verbal încheiat în data de 4 februarie 2010 la întrunirea membrilor 
grupului de acŃiune locală;  

- expunerea de motive prezentată de primarul comunei; 
- în conformitate cu prevederile O.G.nr.26/2000 cu privire la asociaŃii şi 

fundaŃii; 
 - potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificata si 
completata, şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003; 
 - în temeiul art.11 alin.1 şi 2, art.36, alin. 7  lit.”c”, in temeiul art.45 alin.1 şi 2 
lit.”f” din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

 
                 Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui 
 

              H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aproba asocierea comunei Muntenii de Sus, judeŃul Vaslui cu cu 
oraşul Negreşti şi comunele Tanacu, Văleni, Fereşti, Soleşti, Zăpodeni, Micleşti, 
Boţeşti, Codăeşti, Dăneşti, Dumeşti, Băceşti, Bălteni, Todireşti, Cozmeşti, 
Rebricea, Rafaila, Ştefan cel Mare, Vultureşti  în vederea constituirii asociaţiei 
„Grupul de Acţiune Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord” 

Art.2. Se aprobă contribuŃia consiliului local la susŃinerea Grupului de AcŃiune 
Locală în sumă de 500 Euro, reprezentând :  

- aportul la constituirea patrimoniului  iniŃial al asociaŃiei;  
- cheltuieli de constituire;  



- elaborarea documentaŃiei la dosarul de candidatură, Axa 4 Leader, din 
Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală. 

Art.3. Se împuterniceşte domnul Anton Vasile, primarul comunei Muntenii de 
Sus, să reprezinte comuna în cadrul grupului şi să semneze documentele constitutive. 

Art.4. Se împuterniceşte domnul Anton Vasile, primarul comunei Muntenii de 
Sus, să desemneze persoana, resursă reprezentativă şi să formeze grupul de lucru la 
nivel de comună pentru colectarea de date şi elaborarea studiilor şi analizelor necesare 
la întocmirea dosarului de candidatură. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija primarului comunei 
Muntenii de Sus şi compartimentului de contabilitate din cadrul instituŃiei. 

Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinŃa cetăŃenilor 
comunei prin secretarul comunei. 

  
          Muntenii de Sus              
                                                        Data 17.02. 2010 
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