ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274

HOTĂRÂREA Nr. 37/2014
privind sprijinirea elaborarii strategiei de dezvoltare locala a teritoriului
Movila lui Burcel-Vaslui Nord, pentru perioada 2014-2020
având în vedere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul
compartimentului de resort si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- angajamentul membrilor Asociatiei GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord din data de
03.10.2014;
în conformitate cu:
- prevederile art. 63 din Regulamentul Consiliului Uniunii europene nr. 1698/2005 privind
sprijinul acordat pentru dezvoltare rurala din Fondul European Agricol pentru dezvoltare rurala;
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociatii si fundatii;
- prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare si a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale;
în temeiul art. 11 alin. (1) si (2), 36 alin. (7) lit. „c“, art. 45 alin. (1) si (2) lit. „f” şi art. 115
alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă sustinerea de catre UAT a comunei Rafaila, judetul Vaslui, in vederea
pregatirii Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Movila lui Burcel Vaslui Nord, pentru
perioada 2014-2020, proiect finantat prin Masura 19, Sub-Masura 19.1 – ”Sprijin pregatitor
pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” – in vederea selectarii asociatiei ca si GAL.
Art.2. UAT a comunei Rafaila, judetul Vaslui, face parte din parteneriatul public-privat
„Asociatia Grupul de Actiune Locala Movila lui Burcel Vaslui Nord”.
Art. 3. Autoritatea Publica Locala din UAT a comunei Rafaila, judetul Vaslui, nu va adera
la un alt parteneriat ce va implementa o SDL cu finantare prin PNDR 2014-2020.
Art. 4. Se acorda mandat de reprzentare d-lui Finariu Constantin, avand functia de
primaral comunei Rafaila, in cadrul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Movila lui Burcel
Vaslui-Nord, in raport cu proiectul mentionat.
Art. 5. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Rafaila.
Art. 6. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostinta cetatenilor prin afisare.
Rafaila, 24 octombrie 2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bacescu Mihai
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victorita

Adoptata in sedinta ordinara din data de 24 octombrie 2014.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.

