
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SAsAOANI

HOTARARE
privind modificarea §i completarea HCL nr. 39/29.06.2010

privind aprobarea participarii comunei Sabaoani ca membru fondator la constituirea
Asociatiei "Grupul de Actiune Locala Valea Siretului "

Consiliul Local al comunei Sabaoani, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile:

- Art. 36 alin.2 lit. b §i c coroborat cu alin. 4, lit. d, e §i f, alin. 6, lit. a pet. 14 §i ale
art. 125 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile §i
completarile ulterioare;

- O.G. nr. 26/2000 cu modificarile §i completarile ulterioare;
- Ghidul solicitantului pentru accesarea masurii 431 - "Functionare Grupurilor de

Actiune Locala, dobandirea de competence §i animarea teritoriului", sub masura
431.1 - Constructie parteneriate public private;

Luand act de:
- Prevederile art. 7 din OG nr. 87/2001, cu modificarile §i completarile ulterioare

aduse prin Legea nr. 139/2002, OUG nr. 35/2003 §i OG nr. 34/2004, conform
carora Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa asigure
imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin stimularea mecanismelor
economiei de piata §i a unei infrastructuri edilitare moderne";

- Art. 63 lit c din Regulamentul Consiliului nr. 169/2005 privind sprijinul acordat
pentru dezvoltarea rurala prin FEADR;

Examinand expunerea de motive a primarului comunei, din care rezulta necesitatea
aprobarii proiectului de Act Constitutiv §i Statut al Asociatiei "Grupul de Actiune
Locala Valea Siretului";
In temeiul dispozitiilor art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata

HOTARA§TE

Art. 1 Se modifica prevederile art. 3 din HCL nr. 39/29.06.2010, in sensul ca se
imputernice§te d-na ing. Dascalu Valeria, primarul comunei, sa reprezinte Comuna
Sabaoani in vederea semnarii actelor necesare infiintarii Asociatiei Grupul de
Actiune Locala "Valea Siretului", precum §i in cadrul acestei Asociatii, dupa
dobandirea personalitatii juridice.



Art. 2. Se completeaza HCL nr. 39/29.06.2010 cu art. 21 prin care se aproba plata
sumei de 200 lei , reprezentand aportul Comunei Sabaoani la constituirea

*

patrimoniului initial al Asociatiei Grupul de Actiune Locala "Valea Siretului".

^Art. 3 Se completeaza HCL nr. 39/29.06.2010 cu art. 2 prin care se aproba
proiectului de Act Constitutiv §i Statut al Asociatiei "Grupul de Actiune Locala
"Valea Siretului".

Art. 4 De aducerea la Tndeplinirea prezentei hotarari raspunde primarul §i
secretarul comunei.
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