
ROMANIA
coNSrLruL LocAL AL COMUNEI PAU$E$TI-MAGLA$I
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR.35
Privind: aderarea Comunei Pduqegti-Mdglaqi la Grupul de AcJiune Locald

"Cheile Olaneqtilor" tn vederea atingerii obiectivelor stabilite prin Actul
constitutiv qi Statutul Asociafiei

Consiliul Local al Comunei Pduqeqti-Maglaqi, judeful V61cea,

intrunit in qedinJa ordinard, astdzi 30.04.2015, la care participd un numdr de

13 consilieri comunali din numdrul total de 13 aleqi in funcfie;
Ludnd in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de hotdrdre

iniliat de cdtre primarul comunei privind aderarea Comunei P6uqeqti-

Mdglaqi la Grupul de Ac{iune Locald "Cheile Olanegtilor" in vederea

atingerii obiectivelor stabilite prin Actul constitutiv qi Statutul Asocia{iei;
AvAnd in vedere:

-raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Pdugegti-Mdglaqi, inregistrat la nr. 2250 din data de 30.03.2015,
prin care se solicitd aprobarea aderdrii Comunei Pduqeqti-MSglaqi la Grupul
de AcJiune Locald "Cheile Olaneqtilor" in vederea atingerii obiectivelor
stabilite prin Actul constitutiv qi Statutul AsociaJiei;
-Adresa nr.5312015 emisb de cdtre Asocialia Grupul de Acliune Locald

,,Cheile Oldneqtilor", prin care se solicitd emiterea nei hotdrdri de consiliu
conform modelului din Anexa 17 la Ghidul Solicitantului pe PNDR 2014-
2020;

Jindnd cont de raporful comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local, precum qi de raportul de avrzare a proiectului de hotdrdre,

intocmit de secretarul comunei;
RespectAnd prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenla

decizionald, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
in conformitate cu prevederile:

- Regulamentul (UE) nr. 130612013 al Parlamentului European 9i al

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind fnan\area, gestionarea qi

monitorizarea Politicii Agricole Comune gi de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr.352178, (CE) nr. 165194, (CE) nr. 2799198, (CE) nr. 81412000,

(CE) nr. 129012005 qi (CE) nr.48512008 ale Consiliului;
- Regulamentul (UE) rv.1,30512013 al Parlamentului European qi al

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurald

acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurald (FEADR) 9i

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 169812005 al Consiliului;



- Regulamentul (UE) NR. 130312013 al Parlamentului European gi al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozilii comune
privind Fondul European de Dezvoltare Regionald, Fondul Social European,
Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralb qi

Fondul European pentru Pescuit qi Afaceri Maritime, precum qi de stabilire
a unor dispozilii generale privind Fondul European de Dezvoltare
Regionald, Fondul Social European, Fondul de Coeziune gi Fondul
European pentru Pescuit qi Afaceri Maritime qi de abrogare a

Regulamentului (CE) nr. 108312006 al Consiliului ;

- Programul Nalional deDezvoltare Rurald 2014-2020, Anexa 17 ;

- O.G. nr. 2612000 cu privire la asocia1ii si funda{ii cu completdrile qi

modifi cdrile ulterioare ;

inbaza art.36 ahn. (2),lit. "e" , alin. (7),lit. ,,e", art.37 din Legea
nr. 21512001 privind administralia publica locald, republicatd, cu
modificdrile gi completirile ulterioare;

in temeiul art.45 alin. (2),lit. ,,f' gi a art. 115 alin. (1),, lit. ,,b", alin.
(3) , (5), (6) din Legea nr. 215/2001 privind adrninistralia publicb local6,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, cu un numdr de 13

vofuri "pentru", adoptd urmdtoarea :

HOTARARE

ART.I Se aprobd aderarea Comunei Pdugeqti-Mdglaqi, ca membru fondator,
la AsociaJia Grupului de AcJiune LocalS *"Cheile OlaneStilor", persoand
juridicd de drept privat, neguvernamentald, autonomb, nonprofit, apoliticd gi

fbrd scop lucrativ, care iqi propune sd acceseze fonduri, sd atragd, investilii in
mediul rural, in contextul reglementdrilor PNDR 2014-2A20 in vederea
atingerii obiectivelor stabilite prin Actul constitutiv qi statutul Asocialiei.
ART.2 Unitatea Administrativ TeritorialS Comuna Pdugegti-Mdglagi, iqi
asumd angajamentul cd nu va adera la un alt parteneriat LEADER ce va
implementa o Strategie de Dezvoltare Locala - SDL cu finanJare prin PNDR
2014 *2020.
ART.3 Reprezentarea Comunei Paugeqti-Mdglaqi, in cadrul Grupului de
Acliune Locald -"Cheile OlaneStilor" este asiguratd de Primarul Comunei
Pauqeqti-Miglaqi, dl Dediu Alexandru-Dorel, sau de cdtre imputernicitul
acestuia, desemnat prin dispo zi1te.

ART.4 Obligaliile financiarc rczultate din aderarea prevdzutd la art. 1 se

suportd din bugetul local al Comunei Pduqeqti-Maglagi.
ART.5 Prezenta hotdrAre va fi dusd la indeplinire de primarul comunei prin
compartimentele de specialitate.
ART.6 La data punerii in aplicare a prezentei hotdrAri, inceteazd
aplicabilitatea H.C.L.nr. 55 din 11.12.2013 privind participarea Comunei
Pduqegti-Mdglaqi, judelul VAlcea ca membru fondator la constituirea
Asociafiei "Grupul de Acliune Locald Cheile Oldneqtilor".



ART.7 prezenta hotdrdre se comunicd prin intermediul secretarului

comunei Pdugeqti-Mdglaqi, in termenul ptevdzvt de lege, primarului

comunei, Instituliei Prefectului-judelul V61cea, Grupului de Ac{iune LocalS

-"Cheile OlaneStilor" qi se aduce la cunostinta publicd prin publicare pe

saitul primdriei.
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