ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 43 din 19 mai 2016
privind includerea teritoriului unităţii administrative-teritoriale a comunei Podoleni la parteneriatul
Grupului de Acţiune Locală în domeniul Pescuitului – FLAG, cu finanţare din POPAM 2014-2020,
respectiv participarea comunei Podoleni ca partener FLAG la Asociaţia Grupul Local Pescăresc
Neamţ

Având în vedere prevederile:
Măsurii III.1–Sprijinul pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi
elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti, Programul Operaţional pentru
Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, prioritatea Uniunii Europene 4;
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 a primarului comunei Podoleni, raportul
compartimentului de resort, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,
prin care se propune includerea teritoriului comunei Podoleni la parteneriatul Grupului de Acţiune Locală în
domeniul Pescuitului – FLAG, denumit Asociaţia Grupul Local Pescăresc Neamţ, cu finanţarea din POPAM
2014-2020 respectiv participarea comunei Podoleni ca partener în Acordul de Parteneriat de tip FLAG delimitat
de râurile Moldova, Bistriţa şi Tazlău;
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. Se aprobă includerea teritoriului unităţii administrativ - teritoriale a Comunei
PODOLENI la teritoriul Asociaţiei Grupul Local Pescăresc Neamţ, delimitat de râurile
Moldova, Bistriţa şi Tazlău.
Art.2. Se aprobă participarea unităţii administrativ-teritoriale a Comunei
PODOLENI, judetul Neamţ, ca partener în Acordul de Parteneriat de tip FLAG, al
Asociaţiei Grupul Local Pescăresc Neamţ.
Art.3. În conformitate cu prevederile documentelor de bază (Ghidul solicitantului
Măsura III.1-Sprijinul pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi
elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti, Programul
Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, prioritatea Uniunii Europene 4),

Comuna Podoleni nu mai aderă cu teritoriul la un alt parteneriat de tip FLAG, cu finanţarea din
POPAM 2014-2020 şi nu va adera la un alt parteneriat care va implementa o strategie cu finanţare din
POPAM 2014-2020.
Art.4. Se împuterniceşte Primarul comunei Podoleni, domnul CROITORIU
CRISTIAN, să semneze în numele Comunei Podoleni Acordul de Parteneriat de tip
FLAG.
Art.5. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor,
instituţiilor şi persoanelor interesate.
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Bogdan Buhuşanu

Contrasemnează:
SECRETAR,
Anca-Lenuţa Iovu

