CONSILIUL LOCAL AL ORA}ULUI

B~ILE OL~NE}TI

Str.1 Decembrie, nr.1, Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, România
Tel/fax: 0250/775099, tel: 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com

HOTARARE nr.41
PRIVIND:modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`n]ti nr. 66
din 10.12.2013 privind participarea ora]ului B`ile Ol`ne]ti ca membru fondator la constituirea
Asociatiei „Grupul de Actiune Locala CHEILE OLANESTILOR”
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` din data de
30 aprilie 2015, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie absent
motivat dna consilier local Nicolaescu Sanda Lucia.
Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`,a fost aleas` pre]edinte de ]edin\`
dna consilier Dima Mureanu Maria Georgiana.
Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti si raportul
compartimentului de specialitate al primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti înregistrat sub nr.4421 din
24.04.2015 prin care se propune modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al ora]ului
B`ile Ol`ne]ti nr. 66 /10.12.2013 privind participarea ora]ului B`ile Ol`ne]ti ca membru fondator
la constituirea Asociaţiei „Grupul de acţiune locală CHEILE OLANEŞTILOR”

Ţinând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local precum şi
de avizul de legalitate al secretarului,
În conformitate cu
 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului

European şi al Consiliului din 17

decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea Politicii Agricole Comune şi
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr.
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;


Regulamentul (UE) nr.1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare

Rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.

1698/2005 al Consiliului;
 Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul European de Dezvoltare
Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, precum şi de
stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul
Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului ;
 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ;
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 prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii cu completările
şi modificările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv voturi
"pentru" = 12
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „e” şi alin. (7) lit. „c”, art. 37, art. 45 alin. (2) lit. „f”
şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, adopt` urm`toarea
HOTARARE

Art. 1 –Hotararea Consiliului al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jud. Vlacea nr. 66 din 10.12.2013 privind
participarea ora]ului B`ile Ol`ne]ti ca membru fondator la constituirea Asociatiei „Grupul de
Actiune Locala CHEILE OLANESTILOR”se modifica si completeaza, si va avea urmatorul
cuprins:
Art. 1 – Se aprobă participarea ora]ului B`ile Ol`ne]ti ca membru fondator, la Asociaţia
Grupului de

Acţiune

Locală

–"Cheile

Olaneştilor",

persoană

juridică

de drept privat,

neguvernamentală, autonomă, nonprofit, apolitică şi fără scop lucrativ, care îşi propune să acceseze
fonduri, să atragă investiţii în mediul rural, în contextul reglementărilor PNDR 2014-2020 în vederea
atingerii obiectivelor stabilite prin Actul constitutiv şi statutul Asociaţiei.
Art. 2 – Unitatea Administrativ Teritorială ora]ul B`ile Ol`ne]ti ca membru fondator îşi asumă
angajamentul că

nu va adera la un alt parteneriat LEADER ce va implementa o Strategie de

Dezvoltare Locala - SDL cu finanţare prin PNDR 2014 – 2020.
Art. 3 – Reprezentarea ora]ului B`ile Ol`ne]ti ca membru fondator în cadrul Grupului de
Acţiune Locală –"Cheile Olaneştilor" este asigurată de primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti fondator dl
dl.Primar ec.Vasile Sorin Vasilache, cetăţean român, născut la data de 31 octombrie1971 la Hunedoara,
domiciliat în B`ile Ol`ne]ti, posesor al C.I. seria VX, nr. 496666, eliberat de SPCLEP B`ile Ol`ne]ti la
data de 09.12.2012, CNP 1711031384012,

sau de către împuternicitul acestuia, desemnat prin

dispoziție.
Art. 4 – Obligațiile financiare rezultate din aderarea prevăzută la art. 1 se suportă din bugetul
local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti
Art. 5 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul ora]ului
B`ile Ol`ne]ti.

Art. 6 – La data emiterii prezentei se abrog` prevederile Hotararii Consiliului al ora]ului B`ile
Ol`ne]ti, jud. Vlacea nr. 66 din 10.12.2013 privind participarea ora]ului B`ile Ol`ne]ti ca membru

fondator la constituirea Asociatiei „Grupul de actiune locala CHEILE OLANESTILOR”
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Art.7-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului ora]ului, în termenul
prevăzut de lege, primarului ora]ului, Prefectului Judeţului Vâlcea, precum şi Grupului de Acţiune
Locală –"Cheile Olaneştilor"

PRE}EDINTE DE }EDIN|~,
Dima-Mureanu Georgiana Maria
Contrasemneaz`,
Secretar,
Jr.Nicolae Gorgan

B`ile Ol`ne]ti 30 aprilie 2015
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