
 

 

 R O M A N I A_ 
                                                       JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRATAUTII NOI 
 

HOTĂRÂREA nr.  16 
din 17.03.2016 

privind aprobarea aderării comunei Fratautii Noi Ia 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locala (G.A.L.) Tinutul Bucovinei pentru perioada 2014-2020 

Având in vedere oportunităţile de finanţare prin Programul National de Dezvoltare Rurala - Axa 4 - LE 

ADER; 

Având in vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului; 

Având in vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de 

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală (FEADR); 

Având in vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare 

a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a 

unor dispoziţii tranzitorii; 

Având in vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european 

pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 

maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

Având in vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare 

a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii 

comune privind Fondul european de dezvoltare regională. Fondul social european. Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de 

stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime; 

Având in vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 ai Parlamentului European şi al 

Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru 

pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 

maritime, în ceea ce priveşte metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, 

stabilirea obiectivelor de etapă şi a ţintelor in cadrul de performanţă şi nomenclatura categoriilor de intervenţie 

pentru fondurile structurale şi de investiţii europene: 

Având in vedere prevederile Acordului de delegare a sarcinilor legate de implementarea masurilor din 

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 susţinute prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurala: 

Având in vedere prevederile O.U.G. nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 

Pescuit; 

Având in vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. cu modificările si 

completările ulterioare ; 

Având in vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit e si alin. 7  lit c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 



 

 

publice locale , republicata , cu modificările si completările ulterioare. 

Ţinând seama de : 

Expunerea de motive nr. 990/12.02.2016  a iniţiatorului proiectului de hotarare 

Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Fratautii Noi nr. 991 din 12.02.2016. 

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Fratautii Noi, nr. 2064 din 

17.03.2016 prin care avizeaza favorabil dezbaterea si adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 

aderării comunei Fratautii Noi in calitate de membru cu drepturi depline la Asociaţia Grupul de Acţiune Locala 

(G.A.L.) Tinutul Bucvovinei  Fratautii Vechi pentru perioada 2014-2020; 

In temeiul art. 45 , alin. 1 si art. 115. alin. 1 , lit b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicata , cu modificările si completările ulterioare , 

           Consiliul Local al comunei Fratautii Noi 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. - Se aprobă aderarea comunei Fratautii Noi, judeţul Suceava in calitate de membru cu drepturi depline la 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (G.A.L.)  Tinutul Bucovinei Fratatutii Vechi pentru perioada 2014 - 

2020. 

Art. 2. – Comuna Fratautii Noi, judetul Suceava nu va adera la un alt parteneriat de tip G.A.L. ce va implementa 

o Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) cu finanţare prin P.N.D.R.2014 - 2020. 

 

Art. 3. - Se desemnează ca reprezentant legal al comunei in cadrul Acţiune Locală (G.A.L.) Tinutul Bucovinei 

Fratautii Vechi, domnul Ștreangă Gheorghe, Primar al comunei, legitimat cu CI seria  SV NR. 506412 eliberată 

de SPCLEP Rădăuți , CNP  1480903333224. 

 

Art .4. - Se împuterniceşte domnul Ștreangă Gheorghe în calitate de reprezentant legal al comunei Fratautii Noi 

judeţul Suceava, în cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală (G.A.L.) Tinutul Bucovinei Fratautii Vechi să 

semneze legal valabil în numele şi pentru comuna Fratautii Noi,  judeţul Suceava protocolul de parteneriat şi 

toate documentele necesare constituirii parteneriatului şi desfăşurării activităţii de către Asociaţia Grupul de 

Acţiune Locală Tinutul Bucovinei Fratautii Vechi pentru perioada 2014-2020. 

 

Art.5. – Primarul comunei Fratautii Noi,  judetul Suceava va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor 

prezentei hotarari. 

 

Art.6. – Secretarul comunei Fratautii Noi, va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului 

Suceava în vederea exercitării controlului de legalitate. Primarului comunei  Fratautii Noi în vederea ducerii la 

îndeplinire, Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală (G.A.L.) Tinutul Bucovinei Fratautii Vechi, compartimentelor, 

birourilor şi serviciilor interesate din cadrul Primăriei comunei Fratautii Noi si o va aduce la cunoştinţă publică 

prin afişare la sediul Primăriei şi pe pagina de internet si/sau presa. 

 

 

                             Presedinte de sedintă,                                     Contrasemneaza pentru legalitate 

              Secretarul comunei Fratautii Noi,  

             

              Constantin MOISUC      Oltea-Rodica MOISUC 

 

 

Adoptata in şedinţa consiliului local cu un număr de  14 voturi „pentru"', 0 voturi „împotriva”, 0 voturi 

„abţineri', cu participarea a 14 consilieri locali prezenţi dintr-un număr de 15 consilieri locali in funcţie



 

 


