
ROMANIA
coNSrLruL LocAL AL COMUI{Er PAUSE$TI-MAGLA$r
JUDETUL VALCEA

HoTARARDA NR. ss
Privind: participarea Comunei Pduqegti-Mdglaqi, judelul Vdlcea ca

membru fondator la constituirea Asocialiei "Grupul de Acliune Locald

Cheile Oldneqtilor"

Consiliul Local aI Comunei Pduqeqti-Mbglaqi, judetul V6lcea,

intrunit in qedin{b ordinard, astdzi II.I2.20I3,la care participd un numdr de

12 consilieri comunali din numarul total de 13 in functie;
LuAnd in dezbaterea de motive qi proiectul de hotdr6re iniliat

de primarul comunei, privind participarea Comunei Pdu;eqti-Mdglaqi,
judelul Vdlcea ca membru fondator la constituirea Asocialiei "Grupul de

Acfirrne Locald Cheile Oldneqtilor";
Av$nd in vedere :

- rapor""J corjrprriximentului de specialitdte inregistrat sub nr. 6376 din data

de 01 .II.2013, prin care se propune participarea Comunei Pduqe;ti-Miglaqi,
judelul VAlcea ca membru fondator la constituirea Asocialiei "Grupul de

Acliune Locald Cheile Ol6neqtilor";
- Regulamentul (CE) nr. 169812005 al Consiliului din 20 septembrie 2005

privind sprijinul pentru dezvoltare rurald acordat din Fondul European

Agricol pentru Dezvoltare Rurald (FEADR)- secliunea 4, Axa 4-Leader;
- Regulamentul (CE) nr. 197412006 de stabilire a normelor de aplicare a

Regulamentului (CE) nr. 169812005 al Consiliului privind sprijinul pentru

dezvoltare rura16 acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare

Ruraib (FEADR.), cu privire la Axa 4- Leadeq
* Programul lrlalional de Dezvoltare Rurald- Axa4 Leader;

- Ghidul solicitantului pentru accesarea Mbsurii 4I ,,Implementarea
strategiilor de dezvoltare local["; !

findnd cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate din

cadrul consiliului local, precum gi de raportul de avizarc a legalitdlii
proiectului de hotirAre, intocmit de secretarul comunei ;

Respect6ndu-se procedura stabilitd prin Legeanr. 5212003 privind

transparen\a decizionald in administralia publicd locald gi prevederile Legii
nr. 54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public AvAnd in
vedere:

in conformitate cu prevederile alin. (4), lit.( e) qi alin. (7),lit;' c"

din o-egr:a nr.2151200I privind administra{ia publicd locald, republicatd", cu

modificdrrle qi completdrile ulterioare, coroborate cu prevederile O'G.

nr.2612000 cu privire la asociafii gi fundaJii,cu modificdrile qi completdrile



ulterioare qi ale Legii nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu
modificdrile gi completirile ulterioare ;

In temeiulart.45 aIin.(2), lit.(d) qi 1it.(0 qi art.115 alin. (1), lit.
,,b", alin. (3) , (5), (6) din Legea nr.2I5l200I privind administralia publicb
locald, republicatd, cu modificdrile qi conrpletdrile ulterioare, cu un numdr de
12 votur\ ,,perrtrut", adoptd urmdtoarea:

uorAnAnn

ART.I Se aprobd participarea Comunei Pdugegti-Mdglaqi, judelul V6lcea
ca membru fondator la constituirea Asocialiei "Grupul de Acfiune Locald
Cheile Olaneqtilof', in vederea participdrii la programul de finanlare din
cadrul Mdsurii 41 - Implementarea strategiilor de dezvoltare 1oca15 din
Programul LEADER al PNDR.
ART2. Se aprobd contribulia anuald a Comunei P6ugeqti-Mdglaqi, judelul
Vdlcea pentru funcfionarea Asocialiei "Grupul de Acfiune Locald Cheile
Oldneqtilor,in cuantum de 1 leu/locuitor .

ART.3 Se imputerniceqte domnul Dediu Alexandru-Dorel, Primarul
Comunei Pduqegti-Mdglagi, judelul Vdlcea sd semneze adeziunea la
Asocialia "Grupul de Acliune Locald Cheile Oldneptilor".
ART.4 Se desemneazd Dediu Alexandru-Dorel, Primarul Comunei
Pduqeqti-Mdglaqi, judelul Vdlcea in Asocialia "Grupul de Acliune Locald
Cheile OlSneqtilor".
ART.5 Prezenla hotdrdre va fi dusd la indeplinire de primarul comunei
prin lntermediul compartimentelor de specialitate.
ART.6 Prezenta hotdrAre se comunicd prin intermediul secretarului
comunei Pduqeqti-Mdglaqi, in termenul prevdzut de lege, primarului
comunei, Instituliei Prefectului-judelul Vdlcea, Asocialiei "Grupul de

Acliune Locald Cheile OlSnegtilor" $i se aduce Ia cunogtinld publicd prin
publicare pe saitul primdriei

Prei;edinte de qedin!6, Pduqeqti-Mdglaqi, I I .12.20 13

Contrasemnazd
Secretar,

Jurist Popescu Mihaela-Florela'ln
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