ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA
H O T A R A RE
privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Asociatia- ,, Grupul
de Actiune Locala Buzau", in vederea elaborarii Planului de
Dezvoltare Locala a Teritoriului la nivelul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau,
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Vintila Voda inregistrata
la nr.2891/2009;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului
local;
- raportul secretarului comunei inregistrat la nr.2892/2009;
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea
cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea
instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul
rural, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in
Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicarii
strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativteritoriale judetene si locale,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si art.45 din Legea 215/2001,
privind administratia publica locala, republicata:
H o t a r a s t e:
Art.1. Se aproba Acordul de Parteneriat cu Asociatia ,, Grupul de
Actiune Locala Buzau", in vederea elaborarii Planului de Dezvoltare Locala a
Teritoriului, in concordanta cu Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei,
care face parte din cadrul teritoriului acoperit de ,, G.A.L. Buzau".
Art.2. Se aproba Aderarea Comunei, ca ,, Membru Asociat", la
Asociatia ,, Grupul de Actiune Locala Buzau" conform art. 33 din statutul
acesteia.

Art.3. Se imputerniceste primarul comunei pentru incheierea Acordului
de Parteneriat, si a Cererii de Adeziune, mentionate la art.1 si art. 2.
Art.4. Primarul comunei va aduce la indeplinire obligatiile asumate prin
acordul de parteneriat incheiat.
Art.5. Secretarul comunei va comunicaprezenta hotarare autoritatilor si
institutiilor interesate

Nr.

29

Vintila Voda , astazi 24 septembrie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BECEANU EUGEN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
PINTILIE AMELIEA

Prezenta hotarare a fost adoptata cu: 13 voturi ,,pentru”..................;. 0 voturi,,impotriva”................... ;

0 ,,abtineri''

