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HOTAnAnU
privind

asocierea si participarea comunei Clscioarele in vederea constituirii
unui parteneriat public - privat GAL 'LICHIRE$TI SUD ,,

Consiliul Local al comunei Ciscioarele, judetul Calarasi, intrunit in sedin{a ordinarii
din data de 29.01,2014
,
Avdnd in vedere;
- expunerea de motive a primarului comunei Cdscioarele, judetul Calarasi, inregistrat6 cu
nr.193122.01.2014 din care rezttlta necesitatea aplicarii Ia axa LEADER, din PNDR ca oportunitate de
accesare a fondurilor europene prin depunerea unui Plan de Dezvoltare Locala a unui teritoriu din care
face parte si comuna Cdscioarele, la prima sesiunea de selectie din anul 2014;
- raportul de specialitate al secretarului comunei, inregistrat cunr.204123.01.2014;
- PNDR -Axa 4 LEADER , ghidul solicitantului pentru selectarea Grupurilor de Actiune Locala
aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,nr.43l29.02.2012;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul C.L. Ciscioarele, m.250129.01.2014;
- prevederile Legii w.5212003, privind transparenta decizionala in administratia publica;
In conformitate cu prevederilor art.36, alin.(4), lit.d), qi in temeiul art.45, alin.(l) din Legea administratiei
publice locale nr.21512001, republicat6, cu modificdrile qi completirile ulterioare,

HOTAnAgTE

:

Art.l.

\-.

Se aprobd asocielea gi participarea comunei Cdscioarele, in vederea constituirii unui
parteneriat public - privat GAL ,"Lichiregti Sud " conform anexei nr.l, care face parte integrantd din
prezenta hotlrdre.
Art.2. Scopul constituirii Parteneriatului public - privat GAL, Lichiresti Sud , il reprezintd aplicarea
la axa 4 LEADER. din PNDR, prin depunerea dosarului de candiadatura gi a Planului de Dezvoltare
Locala in prima sesiune de selecfie din anul 2014.
Art.3. Se imputernicegte domnul Straqeschi Nicolae, Primar al comunei C[scioarele, si ne reprezinte
in cadrul Parteneriatului GAL ,, Lichiresti Sud ", s5 semneze in numele qi pentru UAT Clscioarele, toate
documentele necesare susfinerii acfiunilor derulate in
elabordrii gi depunerii dosarului de
candidatur.

Art,4, Secretarul comunei va comunica prezenta

institufiilor qi persoanelor

interesate.

PRE$EDINTF,
Av izat pentru legalitate,
Secretarul comunei,
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ALEXANDTffiff.oMrR
Nr.4
Adoptat6 la comuna C6scioarele
Astdzi 29.01.2014
Consilieri in funcfie: 11
Consilieri prezenfi I I
Au votat "pentru": 11
Au votat "impotrivd":0
S-au ablinut de la vot:0
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