ROMANIA
JUDETUL ARCE$
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BABANA.

HOTARAREA NR.26
privind aprobarea asocierii qi participirii Comunei Babana, judet-ul Argeg la constituirea ONG-ului
Asociatia Grupul

de

Ac[iune Locald Dealurile Cotmenei

Consiliul Local al comunei.Babana., judeful Argeg,
AnalizAnd:
- expunerea de motive nr. 45301291091201,6 a primarului comunei Babana prin care se propune
aderarea Comunei Babana , judelul Argeg la ONG-ul Grupul de Ac[iune Locald ,, Dealurile Cotmenei ", in
vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a Grupului de Actiune Locala Dealurile Cotmenei
selectata prin raportul de selectie emis de AM PNDR si in baza notificarii 107791,108.08.2016, finantata
prin PNDR 2014-2020;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 453712910912016;
AvAnd in vedere:
- Programul Nalional de Dezvoltare RuralS 2014-2020;
- Ghidul solicitantului pentru seiectarea Grupurilor de Acfiune Locald;
- OUG 2612006 privind regimul Asociatiilor si Fundatiilor, cu completarile ulterioare;
JinAnd cont de prevederile art.36, alin.2, lit. e, respectiv alin.7,lrt. a gi c din Legea21,512001, a
administratiei publice locale, cu modificdrile gi completirile ulterioare, republicatd;
Ydzdnd avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Babana

)

in temeiul dispozilii1or art. 45 a1in. 1 din Legea 2L512001 a administratiei publice locale, cu
modificdrile gi completirile ulterioare, republicatd,
HoTARA$rE:
ART. 1. Se aprobd aderarea Comunei Babana, judelul Argeq la ONG-ui Grupul de Acliune Locald
,, Dealurile Cotmenei ", in vederea implementaril Strategiei de Dezvoltare Locala a Grupuiui de Actiune
Locala Dealurile Cotmenei selectata prin raportul de selectie emis de AM PNDR si in baza notificarii
107791. 108.08.20't

6, linantata prin PNDR 2014-2020

ART. 2. Scopul constituirii ONG-ului Asociatia Gnrpul de Ac[iune Locald (G.A.L.),,DeaIurile
Cotmenei " constd in implementarea Strategiei de Dezvoltare locala a Grupttl de Acliune Locald (G.A.L.) ,,
Dealurile Cotmenei " finantata prin PNDR 2014-2020.
ART. 3. Se aproba plata taxei de inscriere in valoare de 1000 lei si a cotizatiei anuale, incepand

cu data aderarii in cuantum de 2 lei/locuitor/an conform recensamantului din anul 201,1,, din bugetul
anual al localitatii,cu mentiunea ca pentru anul in care se aproba aderarea, cotizatia va fi achitata
proportional cu numarul de luni ramas pana 1a finele anului.
ART. 5. Prezenta hotdrAre va fi afigatd pentru aducerea la cunoqtinla publicd qi se va inainfa
Instituliei Prefectuiui judelului Argeg in vederea exercitirii controlului de legalitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA

U LEGALTTATE

Adrian

Aprobata in sedinta extraordinara din data de 04.10.2016 cu un numar de 9 voturi
pentru din 11 consilieri in funtie

