ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TÎRGŞORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea asocierii comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova cu alte autoritati
locale si reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile, in vederea constituirii
Grupul Local de Actiune Locala “Asociatia Curtea Domneasca”
LEADER, axa 4 PNDR

Având în vedere :
Expunerea de motive a primarului comunei Tirgsoru Vechi, inregistrata cu nr.
8932/22.09.2014 şi raportul de specialitate al secretarului comunei, inregistrat cu nr.
8933/22.09.2014 privind aprobarea asocierii comunei Tirgsoru Vechi, judeţul Prahova cu
alte autoritati locale si reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile, in vederea
constituirii Grupului Local de Actiune “Asociatia Curtea Domneasca”;
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 asocierea Comunei Tirgsoru Vechi, judeţul Prahova cu alte autoritati
locale si reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile, in vederea constituirii Grupul
de Acţiune Locală “Asociatia Curtea Domneasca”. Comuna Tirgsoru Vechi nu va adera la
un alt parteneriat ce va implementa o strategie de dezvoltare locala cu finantare prin PNDR
2014-2020.
Art.2. Aprobă alocarea sumei de 100 lei aport al Consiliului Local al comunei
Tirgsoru Vechi, judeţul Prahova ca membru fondator al Grupului de Acţiune Locală
“Asociatia Curtea Domneasca” . Cota de participare de 100 lei va fi asigurată din bugetul
propriu al Consiliului Local al comunei Tirgsoru Vechi.
Art.3. Aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei lunar, în vederea
susținerii funcționării Grupului de Actiune Locala “Asociatia Curtea Domneasca”.
Art.4. 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

pentru a face parte din Adunarea Generală a Grupului de Acţiune Locală “Asociatia Curtea
Domneasca”.
Art.5. Mandatează pe dl. Petre Eugen - Gheorghe – reprezentant al comunei
Tirgsoru Vechi, cetăţean român, născuta la data de 22.10.1967, în judeţul Prahova,
municipiul Ploiesti, domiciliat în comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Bisericii, nr. 1,
judeţul Prahova , posesor al CI seria PX nr. 200011 eliberată de SPCLEP Tirgsoru Vechi la
data de 11.09.2013 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei
TIRGSORU VECHI Actul Constitutiv şi Statutul Grupului de Acţiune Locală “Asociatia
Curtea Domneasca”, anexate prezentei hotărâri.
Art.6. Imputerniceşte Dl. Gustea Marius, cetăţean român, născut la 01.06.1970, în
Bucuresti, domiciliat în Ploiesti, Bld. Republicii nr.130, Bl.17B, ap.60, judetul Prahova,
posesor al CI seria PX nr. 090970, eliberat de SPCLEP Ploiesti, la data de 07.06.2012, CNP
1700601293132 să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea
“Asociatia Curtea Domneasca” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa
Judecătoriei PLOIESTI.
Art.7. Biroul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Tirgsoru Vechi va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.8. Cu data prezentei se aproga prevederile HCL nr. 61 / 12.08.2014, privind
aprobarea Acordului de parteneriat al Asociatiei – Grupul de Actiune Locala Drumul
Voievozilor in vederea elaborarii Planului de Dezvoltare Locala a Teritoriului la nivelul
comunei Tirgsoru Vechi.
Art.9. De aducerea la cunostinta persoanelor si institutiilor interesate raspunde
secretarul comunei Tirgsoru Vechi, judeţul Prahova .
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