ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind readerarea Comunei Cărpiniş la teritoriul LEADER constituit prin
Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Banat-Vest”,pentru implementarea axei
LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
Având în vedere:
-referatul nr.4.420 din 23.10.2015 întocmit de Primarul Comunei Carpinis si Biroul
contabilitate, precum şi anunţul nr.3.477 din 01.09.2015 referitor la elaborarea proiectului de
hotărâre ;
-expunerea de motive a d-lui primar Sima Ioan;
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
în baza raportului Comisiei pentru probleme de buget-fmanţe,administraţie publică
locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Carpinis;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(7) lit.a) şi alin.(7) lit.c) , art.45 şi art.115 alin.(l) lit.b)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările si completările
ulterioare,adoptă prezenta
HOTARARE:
Art.l-Se aprobă readerarea Comunei Cărpiniş,prin Consiliul Local al Comunei Cărpiniş,la
teritoriul LEADER-ce se va constitui prin Asociaţia „G rup de A cţiune Locală Banat-V est” ,în
contextul reglementărilor din PNDR 2014-2020 şi din Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 şi
nr. 1306/2013 .
Art.2-Comuna Cărpiniş îşi asumă angajamentul de a nu adera la un alt parteneriat
LEA DER ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNDR 2014-2020.
Art.3-Se mandatează Primarul Comunei Cărpiniş să reprezinte Consiliul Local şi Comuna
Cărpiniş în relaţia cu Asociaţia „ G ru p de Acţiune Locală B anat-V est” .
Art.4-Se mandatează A sociaţia „G rup de Acţiune Locală B anat-V est” să depună şi să
reprezinte acordul de parteneriat aferent Subm ăsurii 19.2-Sprijin p en tru im plem entarea
acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală - în relaţia cu AFIR,AM PNDR şi orice alte
instituţii abilitate.
Art.5-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul Comunei
Cărpiniş.
Art.6-Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi.totodată.se comunică:
-Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
-Primarului Comunei Carpinis;
-biroului contabiliate;
Cărpiniş,29 octombrie 2015
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