ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PACURETI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea asocierii Comunei Picure{i, judetul Prahova cu
alte autoriti{i publice locale, institu{ii gi reprezentan(i ai sectorului privat qi ai
societlfii civile, in vederea constituirii GRaPUL DE ACTIUNE LOCALA ,,PLAIaRI
PRAHOVENE ''

AvAnd in vedere

:

nr 1684122.04.2015 a Primarului comunei Pacureti si
nr. 1695123.04.2015 privind aprobarea asocierii
de
specialitate
raportul compartimentului
comunei Pacureti, judetul Prahova cu alte autoritati locale, institutii si reprezentanti ai

- Expunerea

de motive

sectorului privat si societatii civile ,
LOCALA,,P LAIUKI PRAHOVENE ",.

-

in vederea constituirii GRUPUL DE ACTIUNE

a

sarcinilor legate de implementarea masurilor din
Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 sustinute prin Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala;
- REGULAMENTUL (UE) NR. 130s12013 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN gl AL CONSILIULUI din l7 decembrie 2013 privind sprijinul pentru
dezvoltare rurald acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurald (FEADR)
si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 169812005 al Consiliului PARLAMENTUL
EUROPEAN $I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE;
- REGULAMENTUL DE PLINERE lN APLICARE (UE) NR. 80812014 AL
COMISIEI din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 130512013 al Parlamentului European gi al Consiliului privind sprijinul pentru
dezvoltare rurali acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurald (FEADR);
- REGULAMENTUL delegat al (UE) NR. 80712014 de completare a
REGULAMENTUL (UE) NR. 130512013;
- REGULAMENTUL (UE) NR. t30312013 AL PARLAMENTULUI
EUROpEAN $l AL CONSILIULUI din l7 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 ruraii 9i Fondul european
pentru pescuit gi afaceri maritime, precum gi de stabilire a unor dispozilii generale privind

Acordul de delegare

Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune Ei
Fondul european pentru pescuit 9i afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 108312006 al Consiliului PARLAMENTULUI EUROPEAN SI CONSILruL
LINIUNII EUROPENE;

-

Ordonanta Guvernului nr.2612000 cu privire
ulterioare;
fi
carile
modi

la asociatii si fundatii ,cu

Intemeiul ar1.11, aft.36alin.Zlit.esi alin.T lit.cprecumsi art.45 dinLegeanr.
215l2OOl privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile
ulterioare

:

consiliul Local al comunei Picure(i adopti prezenta hotSrf,re:
comunei Pdcureli, judetul Prahova , avand calitatea de
asociat membru fondator, in cadrul unui parteneriat local, alcdtuit din reprezentan{i ai
instituliilor gi autoritdfilor publice, ai sectorului privat 9i ai societetii civile in vederea
constituirii asociatiei GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ,,PLAIUM PRAHOVENE ".
Art.2 Se aprobd Acordul de Pafieneriat al asociat\ei GRUPUL DE ACTIUNE
LOCALA ,,PLAIUM PRAHO'|/ENE "anexa la prezenta hotarare.
Art.3 Se imputemicegte primarul comunei Pdcureli, judetul Prahova in calitate de
reprezentant legal al comunei pentru semnarea Acordului de Parteneriat .
Art.4 Comuna Pdcureli, judetul Prahova se angajeaza sa nu adere la un alt
parteneriat ce va implementa o Strategie de DezvoltareLocala cu finantare prin PNDR
2014 - 2020.
Art.5 Se desemneaza domnul Andreescu Grigore, primarul Comunei Pdcureli
cetatean roman, nascut la data de 22.10.1953 in judetul Prahova, comuna Pdcureli
domiciliat in judetul Prahova, comuna Picureli, sat Slavu nr.87, posesor al CI seria PH
nr 878380 eliberat de SPCLEP Billegti la data de 2.11.2009, pentru a face parte din
"
AdUNATEA GENETAIA AGRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ,,PLAIURI PMHOVENE
Art.6 Se mandateaza domnul Andreescu Grigore primarul Comunei Pdcureli,
cetetean roman, nascut la data de 22.10.1953 in judetul Prahova, comuna Pdcureli
domiciliat in judetul Prahova, comuna Picureli, sat Slavu nr.87, posesor al CI seria PH nr
878380 eliberat de SPCLEP Bdlle;ti la data de 2.11.2009 si semneze in numele
Consiliului Local al comunei P[curefi, Actul Constitutiv si Statutul asociatiei GRUPUL
DE ACTIWE LOCALA ,,PLAIURI PMHOVENE "anexate prezentei hotarari.
Art.7 Se imputernice;te domnul Toader Florin-Marius, cetetean roman , nascut la
data de 12.02.1987 in com Baltesti , judetul Prahova , domiciliat in sat Surani nt.175
de
,comuna Surani judetul Prahova, posesor a CI seria PX.. nr. 323518.. eliberat
SpCLEP Baltesti la data de 18.02.2015 sa indeplineasca procedurile prevazute de lege
pentru
inregistrarea asociatiei GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ,,PI'AIURI
-7RAHOVEfiE
"in Registrul asociatiilor si fundatiilor de pe langa grefa Judecatoriei

Art.1

Se aproba asocierea

Ploiesti.

Art.8 Comuna Pdcurefi, judetul Prahova in calitate de membru al parteneriatului
se angajeaza ca dupa finalizareaproiectului finantat prin Sub-Masura 19.i PNDR 20142024:

o
.

va depune Strategia de Dezvoltare Locala in vederea selectarii parteneriatului ca
si GR|IP DE ACTIUNE LOCALA .
in caliatate de semnatara a Acordului de Parteneriat , impreuna cu ceilalti
parteneri se vor constitui intr-o forma asociativa inbaza O.G.2612000 cu privire
la asociatii si fundatii ,cu modificarile ulterioare'

judetul Prahova sa reprezinte
prin Sub-Masura 19.1 ,
pregatitor
finantat
sprijinului
obtinerii
parteneriatul in vederea
prin domnul Toader Florin-Marius.
Art.l0 Se mandateaza pentru reprezentare avand calitatea de reprezentant legal al
solicitantului domnul Toader Florin-Marius, cetetean roman, nascut la data de
12.02.1987 in com Baltesti, judetul Prahova , domiciliat in sat Suraninr.l75, comuna
Surani, judetul Prahova, posesor a CI seria PX.. nr. 323518, eliberat de SPCLEP Baltesti
ladata de 18.02.2015, pentru a efectua toate demersurile in vederea finantarii Grupului
de Actiune Locala ,,PLAIURI PRAHOVENE " prin Sub-Masura 19.1 si pentru

Art.9 Se

desemneaza partenerul Comuna Surani,

depunerea Strategiei de Dezvoltare Locala in vederea selectarii acesteia

Art.1l Se aproba alocarea sumei de 200 lei aportul Comunei Pacureti in calitate de
membru fondator, la patrimoniul initial -activul patrimonial al asociatiei Grupul de
Actiune Locala ,,PLAIURI PRAHOVENE " , sumd care se va asigura din bugetul
propriu al Comunei Pacureti judetul Prahova'

Art.l2 Se aproba alocarea sumei de 500 lei anual pentru sustinerea cheltuielilor de
"
functionare aferente GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA ,,PLAIURI PRAHOVENE
Art.13 Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Pacureti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.14 Cu aducerea la cunostinta persoanelor si institutiilor interesate se desemneazd
secretarul comunei Pacureti, judetul Prahova.
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