
         R O M Â N I A 
          JUDEŢUL PRAHOVA                                                                           
     COMUNA TÎRGŞORU VECHI  
           CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
 

H O T A R A R E 
privind aderarea Comunei Tirgsoru Vechi la parteneriatul public-privat constituit sub 

denumirea Cricov – Provita – Prahova, in vederea implementarii unei strategii de 
dezvoltare locala prin PNDR 2014 – 2020, Masura 19 – Dezvoltarea locala LEADER 

 
 
 

Având în vedere : 
Expunerea de motive a primarului comunei Tirgsoru Vechi, inregistrata cu nr. 

4253/22.04.2015  şi raportul de specialitate al secretarului comunei, inregistrat cu nr. 
4254/22.04.2015  privind aderarea comunei  Tirgsoru Vechi, judeţul Prahova  la parteneriatul 
public- privat denumit Cricov – Provita – Prahova, in vederea implementarii unei strategii 
de dezvoltare locala prin PNDR 2014-2020 ; 

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) -  secțiunea 4, Axa 4 - Leader; 

Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu privire la Axa 4 
- Leader; 

Programul National de Dezvoltare Rurala – Axa 4 Leader; 
Prevederile OG nr. 26/2000 – cu privire la asociații si fundaţii, cu modificările si 

completările ulterioare 
In temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e si alin. 7 lit. c, precum si art. 45 din Legea nr. 

215/2001  privind administraţia publică locală, republicata , cu completările şi modificările 
ulterioare , 

 
Consiliul local al comunei Tîrgşoru Vechi , judeţul Prahova, adopta prezenta 

hotarare: 
 
Art.1. Aproba aderarea Comunei Tirgsoru Vechi, judeţul Prahova  la parteneriatul 

public - privat constituit sub denumirea  Cricov – Provita – Prahova, in vederea 
implementarii unei strategii de dezvoltare locala prin PNDR 2014 – 2020, Masura 19 – 
Dezvoltarea locala LEADER. 

 
Art.2.  Comuna Tirgsoru Vechi nu va adera la un alt parteneriat de tip GAL ce va 

implementa o strategie de dezvoltare locala cu finantare prin PNDR 2014-2020. 
 
Art.3. Desemnează pe dl. Dragan Nicolae – primarul  comunei Tirgsoru Vechi,  

cetăţean român, născuta la data de 10.10.1964 în judeţul Prahova, municipiul Ploiesti, 
domiciliat în  comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Balantei, nr. 2, judeţul Prahova , 
posesor al CI seria PX nr.  173984 eliberată de SPCLEP Tirgsoru Vechi la data de 4.06.2013  
sa reprezinte comuna Tirgsoru Vechi in cadrul parteneriatului mantionat la articolul 1 din 
prezenta hotarare. 



Art.4.  Cu data prezentei se abroga prevederile HCL nr. 91/22.09.2014, privind 
aprobarea asocierii comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova cu alte autoritati locale si 
reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile, in vederea constituirii Grupului de 
Acţiune Locală  “Asociatia Curtea Domneasca”. 

 
Art.5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga dl. Dragan Nicolae 

primarul Comunei Tirgsoru vechi, iar pentru comunicarea prezentei catre partile interesate se 
obliga secretarul comunei . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Veselin Iordan 
 

CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                   Seresan Valeria 
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