ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTĂRÂREA NR. 27
din 23.04.2015
privind asocierea şi participarea unităţii administrativ-teritoriale comuna Beica de Jos în cadrul
Grupului de Acţiune Locală (GAL) Prietenia Mures-Harghita, în vederea implementării strategiei de
dezvoltare locala cu finanţare prin PNDR 2014-2020
Consiliul local al comunei Beica de Jos, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
23.04.2015;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos prin care se propune aprobarea
asocierii şi participarii UAT Beica de Jos în cadrul Asociaţiei Grupul de Actiune Locală (GAL)
Prietenia Mures-Harghita, care are ca obiective, printre altele, sprijinirea Grupului de Actiune
Locală (GAL) Prietenia Mures-Harghita pentru implementarea Programului LEADER 2014-2020;
- avizul de specialitate a consiliului local;
- Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 a Parlamentului European şi al Consiliului

din 17

decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea Politicii Agricole Comune şi de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr.
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;
- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 a Parlamentului European şi al Consiliului

din 17

decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 a Parlamentului European şi al Consiliului

din 17

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul European de Dezvoltare
Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, precum şi de stabilire a
unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social
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European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- Programul Naţional de Dezvoltarea Rurală 2014-2020;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ținând cont de oportunitatea asocierii pentru accesarea fondurilor europene pentru
dezvoltare rurală;
În temeiul:
- prevederilor art. 36 alin. (7) lit. „ a ” coroborat cu alin. 7 lit. „c”, art. 45 alin. (2) lit. „a” şi „f”
şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
h o t ă r ă ş t e:
Art.1. Aprobă participarea Comunei Beica de Jos în cadrul Asociaţiei „Grupul de Acţiune
Locală (GAL) Prietenia Mures-Harghita” cu sediul în comuna Gurghiu, sat Gurghiu, strada Petru
Maior, nr. 8, judeţul Mureş, în calitate de membru asociat şi fondator în vederea implementării
strategiei de dezvoltare locală cu finanţare prin PNDR 2014-2020.
Art.2. Comuna Beica de Jos nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o Strategie
de Dezvoltare Locală (SDL) cu finanţare prin PNDR 2014-2020.
Art.3. Se mandatează primarul comunei Beica de Jos, doamna Moldovan Maria, să
semneze în numele şi pentru UAT Beica de Jos toate documentele implicite asocierii, în condiţiile
prezentei hotărâri.
Art.4. Primarul UAT Beica de Jos va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului-Judeţul Mureș, primarului
comunei Beica de Jos, Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală (GAL) Prietenia Mures-Harghita”, se
afișează şi se aduce la conoștință publică prin publicare pe site-ul www.beica.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tropotei Emanoil
Contrasemnează Secretar,
Pop Silvestru-Vasile
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