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Privind asocierea ș i participarea Comunei Pomarla în cadrul Asociaț iei Grupul pentru 

Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Hertei în vederea implementarii Strategiei de dezvoltare 

locală cu finantare prin PNDR 2014 – 2020. 

 
 
 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile: 
a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie1985 ș i ratificată prin Legea nr. 199/1997;   
b) art. 121 alin. (1) ș i alin. (2) din Constituț ia României, revizuită; 
c)   art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
d) art. 11 alin. (4) ș i art. 36alin. (1), alin. (2) lit. e) ș i alin. (7) lit.  ș i c) din 

Legea administraț iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ș i 
completările ulterioare; 

e) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanț ele publice locale, cu 
modificările ș i completările ulterioare; 

f)   art. 1240  ș i următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 
convenţii; 

g) art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

h) Actului constitutiv şi Statutul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Codrii 
Hertei ”, 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Pomirla, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 38 din 16 martie  2015  calitate acordată de prevederile  art. 

33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Pomirla ,  înregistrat sub nr.39  din 16 martie 2015 ;   

  c)  Rapoartele de avizare ale celor trei comisii de specialitate a consiliului local :  
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   Comisia pentru agricultura , activitati economico-financiare , amenajarea 
teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, servicii si comert. 
  Comisia pentru administratia publica locala, juridica si  de  disciplina, apararea 
ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca si protectie sociala,protectie 
copii .  
 Comisia pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, tineret si 
sport; 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (2), art. 62 alin. (1), 
precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) ș i alin. (7) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ș i completările 
ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMIRLA  adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Art. 1. Aprobă participarea Comunei Pomarla în cadrul Asociaț iei Grupul pentru 

Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Hertei cu sediul în Comuna Cristineşti, judetul Botosani, în 

calitate de membru asociat si fondator în vederea implementarii Strategiei de dezvoltare 

locală cu finanţare prin P.N.D.R. 2014 – 2020. 

Art. 2. Comuna Pomarla nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o Strategie 

de Dezvoltare Locala cu finantare prin PNDR 2014-2020. 

Art. 2. - Reprezentarea comunei Pomirla , în cadrul Grupului de acţiune locală  
este asigurată de primarul comunei Pomirla  sau de către împuternicitul acestuia, 
desemnat prin dispoziț ie. 

Art. 3. - Obligaț iile financiare rezultate din aderarea prevăzută la art. 1 se 
suportă din bugetul local al comunei.   
Art. 3. -  Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului Comunei Pomirla  şi 
Prefectului Judeţului Botosani  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisarea la sediul 
primariei . 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA , 

  CONSILIER,                                                     SECRETARUL COMUNEI, 

 Lacramioara  MAXIN                                                    Corina  CHELARIU  

…………………………….…………………………………………….……………… 

 

 


