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Hotirflrea nr. 38 12015
privind aprobarea participdrii comunei Le{cani in calitate de membru fondator al Asocia{iei GAI ,,Stejarii argintii"
pentru finanfarea Grupurilor de Ac{iune Local[ in cadrul programului LEADER

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucrdrile
gedinfei extraordinare din data de 28 aprilie 2015,

Avflnd in vederei

-

-

nota de fundamentare w.3243/16.04.2015 gi proiectul de hotlrdre nr.332612015 cu privire la aprobarea particip[rii comunei
Lelcani in calitate de membru fondator al Asocialiei GAL ,,Stejarii argintii" gi ln acelagi timp ca partener in cadrul acordului de
parteneriat semnat in vederea accesfuii fondurilor din intervalul de finanfare 2014-2020 pentru finantarea Grupurilor de Acfiune 1ocal6 in
cadrul programului LEADER, proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispozi{iilor art.45 alin.(6)
din Legea nr.2l5l200l a administraliei publice locale, republicatd;
referatul nr. 347112015 intocmit de compartimentul pentru administrarea patrimoniului privind participarea comunei Le{cani
in vederea accesdrii fondurilor din intervalul de finan{are 2014-2020 pentru finanlarea Grupurilor de Acliune Locald in
cadrul programului LEADER, in temeiul prevederilor art.44 dn Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale,
republicat6;
avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic qi de buget finanle din cadrul consiliului local Lelcani
pentru proiectul de hotlrdre mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 Si 54 alin.(4) din Legea nr.2l5l200l
a administra{iei publice locale, republicat[;
aviztl favorabil cu privire la legalitatea adoptSrii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Lelcani, jr. Irimila Vali-Claudia,

prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.llT lit."a" din Legea nr. 21512001 a

administraliei publice locale, republicat6;
Hotdrdrea Consiliului local nr. 19/28.02.2013 privind aderarea la Asocialia Grup de Ac{iune Local[ "Stejarii argintii";
prevederile Legii 5212003 privind transparen{a decizionalS in administralia public6 locald;
examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: art.52lit.b , art.56 9i art.57 din Regulamentul
Consiliului Uniunii Europene nr.169812005, punctul 5.3.3.2.3 a Anexei II a Regulamentului (C.E) nr. 197412006 - Mdsura Renovarea, Dezvoltarea satelor, conservarea gi imbun[tdlirea mogtenirii rurale; Legea 273/2006 privind finanlele publice locale
cu modificirile qi completdrile ulterioare; art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) gi alin.(7) lit.c din Legea nr. 21512001republicatf,, privind
administralia publicl localS, cu modificf,rile qi completf,rile ulterioare
In temeiul art.45 alnJ si art. I I 5 alin. I tit.U ain Legea w.215/200 I privind administratia publica locala, republicatd, cu
modificlrile gi complet[rile ulterioare

-

HOrAnASrn:
Art.l

(1) Se aproba participarea comunei Lelcani in calitate de membru fondator al Asociatiei Grup
de Actiune Locala < Stejarii Arginitii > si in acelasi timp ca partener in cadrul acordului de parteneriat
semnat in vederea accesarii fondurilor din intervalul de finantare 2014-2020 pentru finantarea Grupurilor de
Actiune Locala in cadrul programului LEADER.
(2) Unitatile administrativ teritoriale membre in Asociatia Grup de Actiune Locala ( Stejarii
Argintii ), si in acelasi timp membre ale acordului de parteneriat semnat pentru perioada 2014-2020 sunt
unnatoarele: comunele Miroslava,Letcani,Dumeqti, Mdddrjac, Popeqti, Horlesti din judetul lasi.
(3) Prin prezerfia, comuna Lefcani confirmA faptul ca nu va adera la un alt parteneriat ce va
implementa o strategie de dezvoltare locala finantata prin PNDR 2014-2020.
Art. 2 Reprezentantul comunei Lefcani, ca membru in Asociatia Grup de Actiune Locala < Stejarii
Argintii > si in acelasi timp partener in cadrul acordului de parteneriat semnat pentru perioada 2014-2020
este primarul comunei, domnul Turcu Stelian.

sau indeplinirea necorespuruatoare a prevederilor prezentei hotarari atrage din
parteacelor vinovati raspunderea materiala, civila, administrativa, disciplinara, contraventionala sau penala,

Art. 3 Neindeplinirea

dupacaz.

Art.4 Primarul qi compartimentul financiar-contabil din cadrul primdriei vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotdrdri.

Art.S Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotdrAre

primarului,
qi
Prefectului
persoanelor
interesate
Institufiei
autorit[filor
financiar
contabil,
tuturor
compartimentului
$i
Judefului Iaqi.
O copie a prezentei hottudri va

fi

afiqattr la sediul consiliului local pentru a

fi

adustr la cunogtinfI public[.

Datd astdzi: 28.04.201 5
Contraserygeazd,
Secret$,

Irimita Valitlaudia

q^'

