
ROMANIA
JUDETUT NEAMT

CONSITIUL LOCAT AL COMUNEI SECUIENI

TToTARARE

privind reconnrmarea aparJLfrt,$'ii,lrli3l;1|,'our ,r.rrENr iudetur Neamt ra
parteneriatul,,GAL ETISABETA DOAMNA"

CONSILIUL LOCAL al comunei SECUIENI judetul NEAMT intrunit in sedinta extraordinara, in
data de 20 aprilie 2016 ora B:00.
Avand in vedere:
- prevederile HCL nr.B din 28.03.2014 (HCL prin care comuna SECUIENI a aderat la GALJ- Anuntul Ministerului Agriculturii gi Dezvoltlrii Rurale (MADRJ conform caruia in 28 aprilie

2016, este termenul limita de depunere a Strategiilor de Dezvtltare Locali (SDL), din cadrul
Mdsurii 19 Dezvoltarea locala LEADER [Programul Nafional de Dezvoltare Rurald 201,4-zozo),
disponibil pe www.madr.ro,

- Prevederile Ghidului Solicitantului pentru participarea la selectia Strategiilor de Dezvoltare
Locala care este anexa 1 la ordinul MADR nr.295 din 09 /03 /zo'J,6,disponibil pe www.madr.ro ,- Programul National de Dezvoltare Rurali pentru perioada Z0l4 - ZO)O prunR2014 - 2020) -masura M19 Sprijin pentru dezvoltarea locali LEADER (DLRC - Dezvoltarea locali plasatd sub
responsabilitatea comunitltii) [art. 35 din Regulamentul IUEJ nr. 1303/2013J, diiponibil pe
www.madr.ro.

- HotdrArea de Guvern nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare amisurilor Programului Nalional de Dezvoltare Rurali cofinanlate Jin Fondul European Agricolpentru Dezvoltare Rurald si de la bugetul de stat,- ordonanfa de Urgenfi a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea gi sanclionarea
neregulilor apirute in oblinerea gi utilizarea fonduriloi europene gi/sau a fondurilor publice
nafionale aferente acestora, cu modificirile gi completlrile ulteiioare; 

'

- oG nr' 26/2000 cu privire la asocialii gi fundafii, cu modificirile gi completdrile ulterioare,
In temeiul art.36 alin' 2 lit. a si alin. 3 lit. b si art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b din Legea

nr'21'5 /2001 legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare,

Luand act de: raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate alprimarului comunei SECUIENI inregistrat sub nr. 3655/18.0 4.zoi6, expunerea de motive
nr'3654/18.04.2016 a primarului comunei SECUIENI precum si avizul favorabil al comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei SECtiIENI judetul Neamt,

In temeiul art.36 alin.2lit. a si alin.3lit. b si art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b din Legea
administratiei publice Iocale, repuffircata cu modificarile si completarile ulterioare,

uorARASrr:

Art'1'- Se aproba, mentinerea comunei SECUIENI judetul Neamt ca membra a asociatiei ,,GALELISABETA DOAMNA" cul 33591736 pentru perioada nedeterminata.
Art'Z' Se aproba ca UATSECUIENI judetul Neamt sa nu adere la alt parteneriat fdiferit de ,,GALELISABETA DOAMNA") ce va implementa o strategie de dezvoltars locall [diferita a. , ,,calELISABETA D0AMNA") cu finanlare din PNDR ZOL4_IOZO.
Art'3' Se aproba ca in calitate de partener, comuna SECUIENI sa participe la lucrarile de elaborare a
Strategiei de Dezvoltare Locala [SDL) cu finan]are din PNDRZoI4-2020 a teritoriului acoperit de
asociatia,,GAL ELISABETA DOAMNA',.



I Art.4. Se aproba ca d-na Cringu Monica Vasilica care face parte din aparatul de specialitate al
primarului comunei Secuieni dar nu detine o functie de conducere in cadrul comunei SECUIENI sa
reprezinte legal comuna SECUIENI in parteneriatul,,GAL ELISABETA DOAMNA".
Art.S. Primarul comunei SECUIENI prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.6. Secretarul comunei SECUIENI judetul Neamt va comunica prezenta hotarare autorititilor si
persoanelor interesate.
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Secretarul comunei
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