
nouANn
JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA

rrorAnAnn
privind alegerea preqedintelui de qedin{d

Consiliul local al comunei Marginea, judetul Suceava.
Avdnd in vedere :

-expunere ptezentatd" de domnul Ioan Onufrei, primarul comunei Marginea
inregistrat[ cu nr n04.04.2016;

rtul d-lui Onciul Adrian-Valentin, delegat ca secretar al comunei, inregistrat cuff. dn 04.04.2016;
In temeiul dispoziJiilor art. 35, 4l qi 45 din Legea nr.21512001 a administraliei publice

locale (r2) cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

orAnASr.n:

Articol unic - Se alege prin vot deschis ca pregedinte de qedinJi a Consiliului local al
comunei Marginea, pentru o perioadd de o lun6, doamna consilier HRJTCAN ILIANA.

.E DE $EDINTA,
ILIANA

Marginea
04 aprilie2016
Nr.25

CONTRASEMNEAZA:
p.SECRETARUL COMUNEI.
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ROMANA

JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA

HorAnAne
privind aprobarea aderdriii Comunei Marginea, judelul Suceava la Asocia[ia Grup de Actiune

Locala Sucevita - Putna (GAL Sucevifa Putna)

Consiliul Local al comunei Marginea, jude(ul Suceava
AvAnd Tn vedere:
- expunerea de motive prezentatd de domnul loan Onufrei, primarul comunei

Marginea, judelul Suceava, Tnregistratd cu nr. 3688 din 04.04.2016, privind aprobarea
aderarea Comunei Marginea, la Asociafia GAL Sucevi{a Putna;

- Referatul de specialitate elaborat de Birou financiar contabil gi achizilii publice, din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei nr. 3687 din 04.04.2016, privind

aderarea Comunei Marginea la GAL Sucevifa - Putna
- Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Marginea nr. 3706 din

04.04.2016:
Prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1305 12013;

- Prevederile Regulamentului de implementare (UE) nr. 80812014 pentru stabilirea
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 130512013; Prevederile Regulamentului
(UE) nr. 80712014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 130512013;

- Prevederile. Regulamentului (UE) nr. 130312013;
- Prevederile Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 21512014 de stabilire a

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 130312013;
- Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea masurilor din Programul

National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 sustinute prin Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala;

- Prevederile Masurii 19 ,,Dezvoltare Locala Leader" si Ghidul solicitantului pentru
participarea la selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala;

- Prevederile OG 2612000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile ulterioare.
in temeiul prevederilor art. 14, art.36 alin (2), lit e), alin. (7) lit. a) gi c) gi art 45 din

Legea 21512001, republicatd, legea administrafiei publice locale,

HOrAnAgrE:

Art. 1. Se aprobd aderarea UAT Comuna Marginea, judeful Suceava (ClF
4327030) la Asociatia Grup de Actiune Locala Sucevita - Putna, cu sediul in Localitatea
Horodnic de Sus, nr.1057, judelul Suceava, cod fiscal 27792069

. Art. 2. - Comuna Marginea se obliga sa nu adere la un alt parteneriat ce va
implementa o Strategie de Dezvoltare Locald cu finantare PNDR 2014-2020.

Art. 3. - Se aprobd plata reprezentAnd cotizafiile anuale ale UAT Comuna Marginea
pentru funcfionarea Asociafialiei "GAL Sucevila - Putna".

Art. 4. - Primarul Comunei Marginea este desemnat ca reptezentant al Consiliului
local Marginea, judeful Suceava gi Tmputernicit sd voteze pentru gi in numele sdu.

Art. 5. - Primarul comunei Marginea, judeful Suceava, prin aparatul de specialitate,
va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.

DE SED|NTA,
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Marginea
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Onciul Adrian Valehtin
p.

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL COMUNEI
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