ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
- Consiliul local –

HOTĂRÂREA NR. 61
privind asocierea și participarea unității administrativ-teritoriale comuna Poarta Albă, jud.
Constanța în vederea constituirii Asociației GAL MURFATLAR
Consiliul local al Comunei Poarta Albă, Județul Constanța, întrunit legal în ședința ordinară la data
de 31.07.2015;
Având în vedere expunerea de motive nr. 4767 din 24.07.2015, pezentata de primarul al comunei
Poarta Albă, județul Constanța domnul Delicoti Vasile, prin care se propune aprobarea asocierii și
participării UAT Poarta Albă la constituirea Asociației GAL MURFATLAR;
Ținând cont de oportunitatea asocierii pentru accesarea ulterioară a fondurilor europene pentru
dezvoltare rurală;
În conformitate cu art.11, alin. (1) și (2), art.12, alin.(1), din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art.36, alin.(1), litera „b” și „e”, alin.(4), litera „a”, alin.(7), litera „a”, art.37, din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(2), litera „d” și „f” din legea administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă asocierea și participarea Comunei Poarta Albă, județul Constanța cu alte unităti
administrativ-teritoriale și alte persoane juridice, în vederea înființării Asociației GAL Murfatlar, pentru
realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes local, zonal sau regional, ori a furnizării în
comun a unor servicii publice.
Art.2. Se mandatează Primarul comunei Poarta Albă să semneze în numele și pentru Comuna
Poarta Albă, în fata notarului public documentele de asociere, acordul de parteneriat) și să îndeplinească
orice alte proceduri necesare în vederea constituirii și funcționării asocierii, inclusiv să semneze toate
documentele necesare dobândirii personalității juridice de către GAL, atunci când se va decide acest lucru.
Asocierea se realizează fără personalitate juridică, până la aprobarea criteriilor de selecție, în baza unui
acord de parteneriat.
Art.3. Se alocă sumele necesare în vederea constituirii și funcționării asocierii.
Art.4. Se desemnează ca reprezentant al unitații administrativ-teritoriale în cadrul Organismelor de
conducere al GAL Murfatlar, domnul Primar ing. Vasile Delicoti;
Art.5. Se desemnează Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, pentru reprezentarea
asocierii în cadrul activităților specifice ce se vor desfasura conform programului Leader. Sediul asocierii
este Primăria Cumpăna, str. Șoseaua Constanței, nr. 132,. Județul Constanța;
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Comunei Poarta Albă.
Art.7. Secretarul comunei Poarta Albă va comunica prezenta hotărâre primarului Comunei Poarta
Albă, Asociație GAL Murfatlar, Instituției Prefectului – Județului Constanța, Primăriei comunei Cumpăna și
o va aduce la cunoștință publică în conformitate cu legislația în vigoare.
Art.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,
0 „abţineri” , din totalul de 11 voturi exprimate .
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