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Hotirffrea nr. 43 12018
privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat dintre Consiliul local Lelcani qi CompaniaAbplus Events,

in vederea organizirii celei de a X-a edilii a,,Tdrgului pentru Fermieri AGRALIN4"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucririle
gedinfei ordinare din data de 29 august 2018,

Avind in vedere:
- Invitafia Companiei ABplus Events pentru organizarea in parteneriat a pelui mai important eveniment

dedicat sectorului agdcol din Regiunea de Nord-Est, Tdrgul pentru fermieri AGRALIM
- nota de fundamentare qi proiectul de hot[rAre m. 653412018 cu privire la incheierea acordului de parteneriat

dintre Consiliul local Lelcani qi Compania Abplus Events in vederea organizdrli celei de a X-a edilii a

,,Tdrgului pentru Fermieri AGRALIM", proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul
dispoziliilot art.45 alin.(6) din Legea nr.215l200l a administraliei publice locale,. republicatd;
- referatulnr.6534128.08.2018 intocmit compartimentul de achizilli publice ;i investilii din cadrul primdriei

comunei Lefcani in temeiul prevederilor art.44 din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale,

republicat[;
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, dezvoltare rural5, proteclia mediului

gi asigurarea serviciilor de utilitate public[ din cadrul consiliului local Lelcani pentru proiectul de

hotdrAre mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea nr.27512001

a administraliei publice locale, republicatd;
- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Lelcani,

Irimi{a Vali-Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.4J coroborat cu art.117

lit."a" din Legea rtr.2l512001 a administraliei publice locale, republicatS;
- Hotdr6rea Consiliului local m.3712017 privind aprobarea, in principiu, a acordului de parteneriat dintre

Consiliul Judelean Iaqi, Consiliul local Lelcani, in vederea reahzdrn in comun a proiectului ''Centru

Regional de Transfer Tehnologic in Agriculturd;i Zootehme"
- Strategia de dezvoltare economic durabild a comunei Lefcani, judelul Iaqi2014-2020;
- Bugetul local al comunei aprobat prin HCL nr.512018, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare;
- prevederile Legii 5212003 privind transparen!a decizionald in administralia publicl loca16;

examindnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Programul Operalional Regional 2074-2020, care

stabileEte ca prioritard pentru dezvoltarea inteligent6, sustenabil[ qi durabil[ a regiunilor din RomAnia finan]area unor operafiuni
destinate dezvoltarii de transfer tehnologic (Axa Prioritard 1 - Promovarea transferului tehnologic / Obiectivul specific 1.1 entit5li
de transfer tehnoEogic); Ghidul Solicitantului - Condilii generale pentru accesarea fondurilor POR 2014-2020; Hotf,rArea nr.

21119.12.2016 emisi de Consiliul pentru Dezvoltare Regionald Nord-Est, prin care s-a aprobat mecanismul de activare a

Consor{iuluiRegionaldelnovareNord-Est; aft.36alin.(l)lit."c"dinLegeanr.21512001;art.36 alin.(5)li.,,a"coroboratcuafi.l23
alin.(l) Er art.l24 din Legea nr.21512001privind administralia public local6, cu modificdrile Ei complet6rile ulterioare; Legea

nt.21311998 privind proprietatea public gi regimul juridic al acesteia, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.l si art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala. republicatd. cu

modificdrile qi completdrile ulterioare

HOTARA$TE:

Art.1 Se aprobd incheierea Acordului de Parteneriat dintie Consiliul Local Lelcani Ei Compania

ABplus Events in vederea organizdrii celei de aX-aedilii a ,,Tdrgului pentru Fermieri AGRALIM", ce se va

desfbqura in perioada 20-23 septembrie 2018, la Centrul Expozilional TransAgropolis din comuna Lelcani,

Iasi.



Art.2 Se mandateazd Primarul comunei Lefcani, judelul Iagi, domnul Turcu Stelian s5 semneze acordul de

parteneriat precum qi orice alte documente necesare organizdrii evenimentului.
Art.3 Primarul comunei, compartimentul pentru administrarea patrimoniului, serviciul

de urbanism din cadrul primdriei, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot[rAri.
de cadastru gi structura

Art.4 Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotdrAri primarului, Companiei Abplus Events,

celorlalte persoane gi compartim ente vizate gi Instituliei Prefectului Judelului Iaqi.

O copie a prezentei hotlrAri va fi afiqattr la sediul consiliului local pentru a fi adusf, la cunoqtin{l publicl

Datd. astdzi | 29.08.2018
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