ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI
Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815

HOTĂRÂREA NR. 20/2014
Privitor la: aprobarea asocierii și participării în calitate de membru fondator cu
drepturi depline a comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea , la Asociația Grupul de Acțiune
Locală „Ținutul Vinului”
Consiliul local al comunei Lăcusteni judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data 29.06.2014, la care participă un nr. de 11 consilieri din nr. total de
11 consilieri în funcţie.
Văzând că dl. consilier RADA IOAN a fost ales Preşedinte de şedinţă pentru
o perioadă de 3 luni;
Analizând expunerea de motive cu nr. 1654/11.06.2014, prezentată de dl.
Puchin Marin, primarul comunei Lăcusteni prin care se propune aprobarea asocierii şi
participării comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, la constituirea Asociaţiei Grupul de
Acţiune Locală „Ţinutul Vinului”;
Ţinând cont de oportunitatea asocierii pentru accesarea ulterioară a fondurilor
europene pentru dezvoltare rurală;
Având în vedere raportul nr. 1655/11.06.2014 de avizare sub aspectul legalităţii
proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei şă avizul comisiilor de
specialitate reunite care propun adoptarea proiectului de hotărâre;
Văzând că s-au respectat prevederile art. 7 alin 2) din Legea nr. 52/2003, privind
transparenţa decizională în administraţia locală, proiectul de hotărâre fiind adus la
cunoştinţă publică potrivit procesului-verbal de afişare nr. 1662/12.06.2014;
În conformitate cu:
- articolele 32-35 din Regulamentul (UE) 1303/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului (CPR) de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006
al Consiliului;
- articolele 42-44 din Regulamentul (UE) 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;
În temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2), lit. b) şi e), alin.(4) lit. a), alin. (7), lit. a) şi
c), ale art. 45 alin. (2), lit. d) şi f) şi ale art.115 alin.(1) lit. b), din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
prin vot deschis, cu 9 voturi „pentru” , 1 vot „contra” şi 1 abţinere, adoptă următoarea

HOTĂRĂRE:
Art.1. Se aprobă aderarea în calitatea de membru fondator cu drepturi depline
a Comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Ţinutul
Vinului”.
Art.2.(1) Se aprobă alocarea sumei de 100 de lei pentru constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Ținutul Vinului”.
(2) Se aprobă achitarea cotizaţiei anuale, în cuantum de 2.000 lei.
(3) Cotizaţia aferentă anului 2014 se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data constituirii Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Ţinutul Vinului”.
Art.3. Se mandatează primarul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, dl. Puchin
Marin, identificat prin B.I./C.I. seria VX, nr. 289422, să semneze în numele şi pentru
comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea, toate documentele implicite constituirii Asociaţiei
Grupul de Acţiune Locală „Ţinutul Vinului”, în condiţiile prezentei hotărâri.
Art.4. Se împuterniceşte primarul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, să
participe la şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală
„Ţinutul Vinului”.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, împreună cu compartimentele din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului
Vâlcea Serviciul Juridic-Controlul Legalităţii Actelor, primarului comunei Lăcusteni
şi Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Ţinutul Vinului” fiind adusă la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site- ul propriu, prin grija secretarului
comunei.
Lăcusteni, 29.06.2014
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