ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 50 din 25 iunie 2015
privind aprobarea aderării Comunei Podoleni, județul Neamt, prin Consiliul Local al Comunei
Podoleni, la teritoriul LEADER reprezentat de Asociația Drumurile Bistriţei în scopul accesării
măsurilor 19.2, 19.3, 19.4 din PNDR 2014 – 2020

Având în vedere prevederile:
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
art. 11, art. 36 alin. (2) lit.„e”, 36 alin. (7) lit.„a” şi lit.„c”,, din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând expunerea de motive nr. 1089/2015 a primarului comunei Podoleni, privind aprobarea
aderării comunei Podoleni, județul Neamt, la teritoriul LEADER reprezentat de ASOCIAȚIA
DRUMURILE BISTRITEI în scopul accesării măsurilor 19.2, 19.3, 19.4 din PNDR 2014 – 2020;
Luând act de raportul compartimentului de resort nr. 1445/2015 și de rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit.„f” şi art. 115, alin.(1) lit.„b” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. (1) Se aprobă aderarea Unității administrativ-teritoriale Comuna PODOLENI prin
Consiliul local al Comunei PODOLENI, la teritoriul LEADER reprezentat de Asociația DRUMURILE
BISTRITEI și nu vom adera la un alt parteneriat care va implementa o Strategie de Dezvoltare
Locală cu finanțare prin PNDR 2014-2020.
(2) Unitatea administrativ-teritorială, prin Consiliul local al Comunei PODOLENI, se asociază
teritoriului LEADER reprezentat de Asociația DRUMURILE BISTRITEI în vederea rezolvării în
comun a unor probleme identificate în Strategia de Dezvoltare Locală (SDL).
Art.2. Se mandatează (domnul CROITORIU CRISTIAN, având funcția de primar, cetățean
român, născut la data de 30.07.1972 în comuna Podoleni, jud Neamţ, domiciliat în sat Podoleni,
comuna Podoleni, jud. Neamt, posesor al C.I. seria NT, nr. 503583, eliberată de SPCLEP Roznov, la
data de 19.11.2009) primarul Comunei, să semneze angajamentul de parteneriat care va fi anexa la
prezenta hotărâre şi documentația necesară cu privire la accesarea măsurilor 19.2, 19.3, 19.4 din PNDR
2014 – 2020 de către Asociatia DRUMURILE BISTRITEI și să reprezinte Consiliul Local şi comuna
PODOLENI în relația cu Asociația DRUMURILE BISTRITEI.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei
Podoleni, domnul CROITORIU CRISTIAN.
Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor şi
persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Petrică Mihai

Contrasemnează:
SECRETAR,
Anca-Lenuţa Iovu

