ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI
Iniţiator: primarul comunei
Dudeştii Noi Alin Nica

Hotărârea
Nr. 35 din 28 09 2012
privind aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului GRUPULUI DE ACŢIUNE
LOCALĂ TRIPLEX CONFINIUM
Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi, întrunit în şedinţă extraordinara
având în vedere referatul de aprobare al primarului pentru proiectul de
hotărâre,
având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local, precum
şi rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
în temeiul OG 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu modificările şi
completările ulterioare,
Potrivit prevederilor AXEI IV LEADER din cadrul Programului National de
Dezvoltare Rurală.
În temeiul prevederilor art. 14, art. 36, alin. 7 din Legea 215/2001, republicata,
legea administrației publice locale,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.- (1) Se aprobă proiectul Actului Constitutiv şi al Statutului Grupului de
Acțiune Locală, precum şi sumele cu care Comuna Dudestii Noi va participa la
constituirea şi funcționarea
GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA TRIPLEX
CONFINIUM (GAL Triplex CONFINIUM), în calitate de asociat, membru fondator.
(2) Actul Constitutiv și Statutul GAL Triplex CONFINIUM se găsesc în
Anexele nr. 1 şi 2 şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Art. 2.- Se aprobă participarea Comunei Dudestii Noi la patrimonial inițial al
asociației cu suma de 100 lei.Art. 3.- Se aprobă cuantumul cotizației membrilor stabilit în cadrul ședinței de
constituire a GAL Triplex CONFINIUM de 300 lei/anual.-

Art. 4.- Se împuterniceşte primarul comunei Dudestii Noi, domnul NICA AlinAdrian, pentru semnarea tuturor documentelor legate de înfiinţarea GAL Triplex
CONFINIUM.Art. 5.- Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor
art. 48 alin.2 art. 49 alin. 1 teza II şi art. 115 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările
ulterioare:
a) Instituţiei Prefectului judeţului Timiș;
b) primarului comunei Dudeştii Noi
c) Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală TRIPLEX CONFINIUM;
d) spre publicare pe pagina web a Primăriei comunei Dudeştii Noi la adresa
www.pcdn.ro.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cons. Gheorghe CHIRVĂSITU

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR,
Nicolae GEHL

L.S. __________________________________
F3/A2
AAN/MGT
Ex.3

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI
Total consilieri locali în funcţie: 11
Total consilieri locali prezenţi: ___
Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____
Nr.
crt.

OPERAŢIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

0

1

2

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

1
Adoptarea hotărârii
/ /2012
1+4
2
Comunicarea către prefectul județului )
/ /2012
2+3+5
3
Aducerea la cunoștință publică
)
/ /2012
3
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
/ /2012
3
5
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte )
/ /2012
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare:
1)
art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului
local primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2)
art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în
termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
3)
art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data
aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”
4)
Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
b) prefectului judeţului.”
5)
Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă
publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.”
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