ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MURES
CONSILIUL LOCAL
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126
tel./fax: 0040-257-417230;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.34
din data de 29 aprilie 2015
privind aderarea unităţii administrativ-teritoriale Comuna Vărădia de Mureş prin Consiliul Local, la teritoriul LEADER –
ce se va constitui prin Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Podgoria Miniş-Măderat

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş , judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei, alături de expunerea de motive înregistrată sub nr.
1140/24.04.2015;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 1141/24.04.2015;
- prevederile art. 36 alin.7, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată privind adminstraţia publică locală;
- prevederile art. 121 din Constituţia României;
- prevederile Legii nr. 246/2005 şi O.G. nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea Politicii Agricole Comune şi de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr.
485/2008 ale Consiliului;
- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor
dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune,
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum
şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013;
- prevederile Regulamentului Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013;
- prevederile Regulamentului (UE) Nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat României din Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;
- În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (7) lit. „a” coroborat cu alin. (7), lit. c) şi articolul 45 alin. (2) lit. a şi f şi
art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ
HOTĂRĂSTE
Art. 1. Se aprobă aderarea unităţii administrativ-teritoriale Comuna Vărădia de Mureş prin Consiliul Local, la teritoriul
LEADER – ce se va constitui prin Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Podgoria Miniş-Măderat, organizat în
vederea depunerii Cererii de finanţare din cadrul procedurii publice de selecţie LEADER, Sub-Măsura 19.1 - Sprijin
pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală.
Art. 2. Se împuterniceşte d-l primar Miclea Mircea Eugen, reprezentant al comunei Vărădia de Mureş
cetăţean român cu domiciliul în sat Vărădia de Mures, nr.25, comuna Vărădia de Mures, judeţul Arad,
posesor CI seria AR nr.720733, CNP 1740425023615 să semneze în numele şi pe seama Consiliului local al
comunei Vărădia de Mureş, Acordul de parteneriat.
Art.3. Comuna Vărădia de Mureş prin reprezentantul său legal se angajează ca după finalizarea proiectului finanţat
prin Sub-Măsura 19.1 va depune alături de ceilalţi reprezentanţi legali ce compun parteneriatul privat-public, Strategia
de Dezvoltare Locală (SDL) în vederea selectării parteneriatului ca şi GAL, iar acesta alături de ceilalţi partenerii se vor
constitui într-o formă asociativă în baza O.G. 26/2000.

Art.4. Comuna Vărădia de Mureş prin reprezentantul său legal se angajează că nu va adera la un alt parteneriat ce va
implementa o Strategie de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNDR 2014-2020.
Art.5. Comuna Vărădia de Mureş desemnează Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Podgoria Miniş-Măderat
membră din cadrul parteneriatului, cu sediul social în comuna Şiria, localitatea Şiria, Str. Regiment 85 Infanterie,
nr.162 în vederea depunerii Cererii de finanţare din cadrul procedurii publice de selecţie LEADER, Sub-Măsura 19.1,
pentru a încheia contractul de finanţare cu AFIR, în sensul obţinerii sprijinului pregătitor şi implementării acestuia, prin
reprezentantul său legal d-na Popa Garofiţa domiciliată în comuna Şiria, str.Mihai Eminescu, nr.1208, jud. Arad,
posesor/posesoare a C.I. seria AR nr.574231, CNP2830704020094 a hotărârii, se va încredinţa primarul comunei
Vărădia de Mureş.
Art.6. Prezenta se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate;
- Membrii parteneriatului privat – public (fără personalitate juridică) a teritoriului LEADER Podgoria MinişMăderat şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei/oraşului Vărădia de Mureş

PRESEDINTE,
Hălălişan Dănut
CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna,
Luputiu Lacrimioara

*Prezenta hotarare a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.45 si 46 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu un numar de 11 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si 0 « abtineri» voturile
exprimându-se prin vot deschis.

