ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr.1 din 15.01.2016
privind participarea comunei Dudeștii Noi la elaborarea strategiei integrate pentru
dezvoltarea sectorului pescăresc și creșterea consumului de pește la nivelul
teritoriului Grupului Local de Pescuit „Crapul Bănățean” și semnarea unui acord de
parteneriat
Analizând prevederile:
a) art. 46, din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile,
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) prevederile Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
Prioritatea niunii uropene 4
P
P
,
iectiv specific 4: Promovarea
creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de
sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mo ilităţii forţei de muncă n cadrul
comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv
diversificarea - ăsura
1 prijinul pregătitor pentru nfiinţarea parteneriatelor pu licprivate şi ela orarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti
luând act de:
a) referatul de aprobare al consilierului Tamara- odica
Ț , n calitatea sa de
inițiator, nregistrat su nr 3636/2016, calitate acordată de prevederile art 33 din egea nr
393/2004 privind tatutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la
cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din egea administraţiei pu lice locale nr 215/2001,
repu licată, cu modificările şi completările ulterioare,
b) avizul de legalitate favora il al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre
n conformitate cu prevederile art 9 din egulamentul propriu cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului
local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei udeștii oi. nr. 53 din 19
noiembrie 2012,
având la ază prevederile art. 36 alin.2, lit.b și art. 45 alin. (1) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 repu licată, cu modificările și completările
ulterioare,
1

n temeiul art 115 alin (1), lit ) din egea administrației pu lice locale nr 215/2001
repu licată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă participarea comunei udeștii Noi la elaborarea strategiei
integrate pentru dezvoltarea sectorului pescăresc și creșterea consumului de pește la
nivelul teritoriului Grupului Local de Pescuit „ rapul Bănățean” și semnarea unui acord de
parteneriat, n vederea depunerii cererii de sprijin pregătitor pentru nfiinţarea parteneriatelor
public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescărești n
conformitate cu Programul perațional pentru Pescuit 2014-2020.
Art. 2. - Persoana desemnată să reprezinte comuna udeștii Noi şi să semneze n
numele şi pe seama acesteia acordul de parteneriat, este Adrian-Leonida CAPSALI, CNP .
Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică n mod o ligatoriu, n
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului
comunei și se aduce la cunoștință pu lică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina
de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

 …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
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