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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TA$CA

HO TARARE
Privind aprobarea inceperii demersurilor in vederea depunerii qi implementirii
proiectului ,,Implementarea de activiti{i de combatere a slriiciei gi excluziunii sociale
in comunitl{ile marginalizate de pe teritoriul G.A.L. Ceahliu"

consiliul Local al comunei Taqca, jude$ul Neam$, intrunit in qedinfa ordinar6 in
ziua de 23 mai 2019;
AvAnd in vedere prevederile:
a) art. 120 qi art. l21alin. (1) qi (2) din Constitulia Romdniei, republicati;
b) art. 8 gi 9 din carla europeana a autonomiei locale, adoptata la strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) ui art. 1166 qi urmitoarele din Legea nr. 28712009 privind Codul
civil, republicatd, cu modificirile ulterioare, referitoare la contracte sau convenlii;
d) art. 20 qi 21 din Legea cadru a descentralizdrii nr' 19512006;
ej art.36 alin. (2) lit. b) qi d) din Legea administraliei publice locale nr.215/2001,
cu modifiodrile qi completdrile ulterioare;
republicatS,
,olegeanr.27312006privindfinanlelepublicelocale,cumodificdrileqi
completdrile ulterioare;
Lu6nd act de:
a) Expunerea de motive nr.3799l2Ol9 a primarului comunei Taqca' prin care se
pentru dezvoltarea
susline necesitatea qi oportunitatea proiectului, constituind un aport

colectivitdlii;
al
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
qi
fapt,
in
primarului, inregistrat ci rc. 3'1gg12019, prin care se motiveazd, fut drept
'necesitatea
colectivitdlii;
qi opirtunitatea proiectului, constituind un aport penhu dezvoltarea
'euizul
favorabii al comisiei de specialitate a Consiliului Local Taqca;
cj
(1) lit b) din Legea
in temeiul prevederilor aft. 45 alin' (1) qi celor ale arl' 115 alin'
modihcdrile qi completdrile
administratiei putiice locale nr. 2151200|, repubiicat6, cu
ulterioare,

HOTARA$TE:
Se aprob6 inceperea demersurilor in vederea depunerii qi implementirii
qi excluziunii sociale in
proiectului ,nlmplementarea de activitili de combatere a slriciei
Operational
comunitifile marginatizate Ae pe teritoriut G'A'I '' Ceahliu" prin Programul
responsabilitatea
cufirut u.un (pocu), axa prioritara 5 -Dezvoltare locald plasat[ sub

Art.l.

comunit6lii.

Art.2SeaprobdincheiereaunuiAcorddeparteneriatintreCOMUNATA$CA,
IN'D sRL' in vederea
,,cRUpu;;E aCTruNe LocALA CEAHLAU" qi sc RoGLAS

lepunerii qi implement[rii proiectului men]ionat la art'1'
pentru
Art.3. Cheltuielile aferente Proiectului se vor prevedea in bugetul local
implementarea proiectului menlionat la arl 1'

Se imputerniceqte doamna primar Ursache Daniela sd semneze Acordul de
parteneriat men[ionat la arl.2.
Art.5 Compartimentul programe europene din cadrul aparatului de specialitate al
primarului va duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
Art.6 Prezenta hot6rAre se comunicd, prin intermediul secretarului comunei Tagca,
in termenul prevAzut de lege, primarului comunei Taqca, comparlimentului programe
europene, Institutiei prefectului judetul Neam! qi se aduce la cunogtinld public6 prin afigarea
la sediul primdriei, precum qi pe pagina de intemet a instituliei..

Art. 4

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER
TEPE$-BOBESCU SIMI

Contrasemneazl pt. legalitate
SECRETAR
ROSU ELENA
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Nr.

45 din 23.05.2019

Consilieri in funclie: 1 1
Consilieri prezenti: 1 1
Voturi pentru: 1 1
Voturi impotrivi: 0
Ablineri: 0
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