ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA BERISLĂVEŞTI
CONSILIUL LOCAL,
H O T Ă R Â R E A NR. 23
privind aprobarea participării Comunei Berislăveşti la constituirea
parteneriatului Asociatia Grupul de Acţiune Locală Castra Traiana
Consiliul local al Comunei Berislăveşti, judeţul Vâlcea,
întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13 martie 2015, la care participă
un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in funcţie,
Văzând că domnul consilier Mihaescu Ion a fost ales preşedinte
de şedinţă,
Având în vedere expunerea de motive a primarului precum şi
raportul de specialitate îregistrat sub nr. 1436/11 martie 2015, prin care se
propune aderarea comunei Berislăveşti la constituirea parteneriatului
Asociatia Grupul de Actiune Locala „Castra Traiana”,
Ţinând cont de avizele favorabile ale comisiilor reunite din
cadrul consiliului local precum şi referatul de legalitate al secretarului,
înregistrat sub nr. 1397 din 10 martie 2015,
În conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile Ghidului Solicitantului Măsura 19-submăsura 19.1 pentru
participarea la PNDR 2014-2020 Axa LEADER prin care comunele şi
oraşele mici sunt încurajate să colaboreze în scopul dezvoltării economice
locale,
În temeiul art. 14,art.36,alin. 7, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare,cu un număr de 11 voturi pentru adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE
Art.1.-Se aprobă aderarea Comunei Berislavesti,la constituirea
parteneriatului Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Castra Traiana ,care
cuprinde localitatile din judetul valcea:orasul Brezoi, Comuna Berislavesti,
Comuna Salatrucel, Comuna Daesti, Comuna Bujoreni, Comuna Muereasca,
Comuna Racovita, Comuna Perisani, Comuna Malaia, Comuna Voineasa si
din judetul Arges: Comuna Suici.
Art.2.-Se imputerniceste dl Busaga Ion, Primar al Comunei
Berislavesti, sa reprezinte interesele comunei in cadrul parteneraitului
Asociatia Grupul de Actiune Locala „Castra Traiana”.
Art.3.- Autoritatea Publica Locala a Comunei Berislavesti nu va
adera la alt parteneriat ce va implementa o strategie de dezvoltare cu
finantare prin PNDR 2014-2020.

Art.4.-Primarul impreuna cu compartimentele de specialitate din
cadrul aparatului propriu vor duce la indeplinire prezenta hotărâre care va fi
adusă la cunoştinţă publică prin afişare şi va fi comunicată prin grija
secretarului, în termen legal , Instituţiei Prefectului-judeţul Vâlcea, în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.
Preşedinte de şedinţă,
Mihaesu Ion

contrasemnează,
secretar,Cernea Maria

BERISLĂVEŞTI, 13 martie 2015

