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Nr 2932 din 7.05.2015

Proiect

HOTĂRÂRE
privind corectarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45 din 28.04.2014 privind modificarea și
completarea HCL Pîrteștii de Jos, jud.Suceava cu nr. 42 din 28.11.2013 privind înființarea Grupului de
Acțiune Locală “ Cetatea Bucovinei”,
Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului nr. 2931 din 7.05.2015 cu privire la necesitatea corectării erorii
de dactilografiere din alin. (2) al art. 2 din HCL 45/ 28.10.2015, în sensul că în loc de 2014-2020 s-a scris
2014-2010;
- HCL nr. 42 din 28.11.2013 privind asocierea comunei Pîrteștii de Jos la înființarea Grupului de
Actiune Locala (GAL) “ Cetatea Bucovinei”;
-HCL nr. 45 din 28.10.2014 privind modificarea și completarea HCL Pîrteștii de Jos, jud.Suceava
cu nr. 42 din 28.11.2013 privind înființarea Grupului de Actiune Locala (GAL) “ Cetatea
Bucovinei”;
- Prevederile PNDR 2014-2020 - Ghidului Solicitantului pentru accesarea sub-masurii 19.1
“Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala” – Capitolul 2, pct. 2.5 Criterii
de eligibilitate pentru acordarea sprijinului (EG 2).
În temeiul. 11, art. 36 alin (2) lit. d) și e), alin. (6) lit. a) pct.14 şi alin. (7) lit. c), art. 45, art. 115
alin.1, lit. b) din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și
completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Corectarea alin.2 HCL nr.45 din 28.10.2014 prin introducerea unui nou articol, cu
urmatorul continut: ,, ,,Comuna Pîrteștii de Jos nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o
Strategie de Dezvoltare Locala cu finantare prin PNDR 2014-2020’’.
ART. 2. Restul prevederilor HCL 45 /28.10.2014 raman in vigoare.
ART.3 Secretarul comunei Pîrteștii de Jos va lua toate masurile necesare pentru aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentului proiect.
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