ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii comunei Aluniş cu comuna Vărbilău şi comuna Brebu în vederea
înfiinţării parteneriatului public-privat - Grup de Acţiune Locală

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă extraordinară
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 1.297 din 12.03.2012 ;
Raportul de specialitate întocmit de biroul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Aluniş nr. 1.298 din 12.03.2012 ;
Rapoartele comisiilor pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Aluniş;
Prevederile art. 11, 12 şi 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (7), litera c) şi art.45 alin (2), litera f) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă, asocierea comunei Aluniş, cu comunele Vărbilău şi Brebu din Judeţul
Prahova, în vederea înfiinţării unei Asociaţii-Grup de Acţiune Locală (GAL), parteneriat publicprivat constituit din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil de pe raza acestor comune.
Art.2. – Se aprobă achiziţia în condiţiile legii, a Planului de Dezvoltare Locală şi
întocmirea dosarului de candidatură al Grupului de Acţiune Locală în vederea participării la
selecţia organizată de către Autoritatea de Management pentru PNDR.
Art.3. – Primarul comunei Aluniş va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre prin
compartimentele din cadrul aparatului său de specialitate.
Art.4. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei;
- Altor autorităţi şi persoane interesate.
Adoptată astăzi, 14 martie 2012, în comuna Aluniş, judeţul Prahova
PREŞEDINTE,
Consilier local
Costel Vasile Neagu

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu
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