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Privind aderarea comunei TAMASENI la asociatia,,GAL Podisul de Nord al Barladului"

CONSILruL LOCAI al comunei TAMASENI judetul NEAMT intrunit in gedinta de indatd , in data de 1 aprilie 2016
AYand in vedere:

"/ Anuntul Ministerului Agriculturii si Dezvoitirii Rurale (MADR) conform caruia in perioada 10 martie 08 aprilie 2016, a
fost deschisa sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locald (SDL), din cadrul Misurii 19 Dezvoltarea locala
LEADER Programul Nalional de Dezvoltare Rurall 2014-2020, dispotibil pe www.madr.ro,
,' Prevederile Ghidului Solicitantului pentru participarea la selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala care este anexa I la
Ordinul MADR nr. 295 din 091O3/2016, disponibil pe www.madr.ro ,y' Programul National de Dezvoltare Rurala penlru pe oada2014 - 2020 (PNDR 2014 2020)-masuraMl9 Sprijin pentru

dezvoltarea locali LEADER (DLRC - Dezvoltarea locald plasat6 sub responsabilitatea comuniEtii) (art. 35 din Regularnentul
(LrE) nr. 1303/2013), disponibil pe www.madr.ro,
7 Hottuarea de Guvem nr,22612015 privind stabilirea cadrului general de implementare a mEsurilor Programului Nalional de

Dezvoltare Rural5 cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurali si de la bugetul de stal,
/ Ordonanta de Urgenli a Guyemului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea gi sanclionarea neregulilor apArute in
oblinerea Si utilizarea fondurilor europene gi./sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificirile 5i completarile
ulterioare;
/ OG nr.26/2000 cu privire la asocialii 9i fundaJii, cu modificirile 9i complet[rile ulterioare,

Luand act de: raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

TAMASENI inregisfat sub nr.1949/30.03.2016, expunerea de motive a primarului comunei Tamaseni precum si avizul
favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei TAMASENI judetul Neamt,

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. a si alin. 3 lit. b si art.45 alin.l si art. 115 alin.l lit.b din Legea adminisfatiei publice

locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTAR;.$TE:

Art.l. Se aproba aderarea comunei TAMASENI judetul Neamt ca membra a asociatiei ,,GAL Podisul de Nord al Barladului"
(cul 312s3631).
Art.2, Se aproba ca UAT TAMASENI judetul Neamt sa nu adere la alt parteneriat (diferit de ,,GAL Podisul de Nord al

Barladului") ce va implementa o strategie de dezvoltare locale (diferita de a GAL Podisul de Nord al Barladului") cu finanlare
din PNDR 2014-2020.
Art.3. Se aproba ca in calitate de partener, comuna TAMASEM sa participe la lucrarile de elaborare a noii strategii de

dezvoltare locala cu finanlare din PNDR 2014 -2020 ateitotiului, acopeit de asociatia ,,GAl Podisul de Nord al Barladului".
Art.4. Se aproba ca d-nul Chihaliu loan, care face parte din aparatul telmic al primarie, dar nu detine o functie de conducere in
cadrul primariei Tamaseni, sa reprezinte legal comuna Tamaseni in parteneriatul ,,GAL Podisul de Nord al Barladului".
Art.5. Primarul comunei Tamaseni prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotamri.
Art.6. Secretarul comunei Tamaseni, judetul Neamt va comunica prezenta hotarare:
/ Primarului comunei Tamaseni,
/ Institutiei Prefectului -judetul Neamt
/ D-nului ChihalSu Ioan
/ Asociatiei,,GAL Podisul deNord al Barladului" cu sediul in satBira, comuna Bira, iudetul Neamt, cod postal 617030, e-

mail: galpnb@yahoo.ro

Cotrtrasemtreazi
Secretarul comutrei

Jr. Caliman

legalitate,


