
ROMANIA
JUDETI]L SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSII-IUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea participdrii oraEului Solca, in calitate de membru asociat

in cadrul Asocialiei Grupul de Acliune LocalS (GAL) Sucevila-Putna

.Consiiiul Local al oraqului Solca,.iudelul Suceava;

Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive prezentatA de citre primarul oraqului Solca. d-nul Valeru! Tdranu-Hofhar,

inregistrata sub nr.4544 din 23. 11 .2012;
- Raportul de specialitate al Compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primlriei oraqului

Solca, inregistrat sub nr.4545 din 23.11.2012
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-social[, buget, finanfe,

administrarea domeniului public Ei privat al oraqului, agricultur6. gospodarie comunali, proteclia mediului

qi turism din cadrul Consiliului local Solca:

in conformitate cu prevederiie:
- Ghidului Solicitantului pentru accesarea misurii 431 ,.Funcfionarea Grupurilor de Acfiune

Local6" din cadrul Programului Nalional de Dezvoltare Rurali, sub-misura 431.1

Construclie parteneriate public-privale, faza 3 - Sprijin financiar pentru pregdtirea dosarelor

pentru selecfia CAL:
- art. 10 din Cartea europeand a autonomiei locale adoptatd la Strasbourg in octombrie 1995,

ratillcatd prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997;

- OG nr.2612000 privind asocialiile qi fr"indaliile, cu modillcirile Ei completdrile ulterioare;

in temeiul prevederilor art.l4, art. 36 alin (7) lit a) $i c) $i arl.45 alin(2) lit. I din Legea

nr.2l5l2O0l privind administrafia publicd locali, republicata, cu modiflc[rile qi completirile ulterioare;

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobd participarea oragului Solca, in calitate de membru asociat in cadrul Asociafiei

Grupul de Acliune Locala (GAL) Sucevila-Putna'

Art. Z. Actul constitutiv Ei Statutul Asociatiei Grupul de Acliune Local[ (GAL) Sucevila-Putna vor

fi aprobate intr-o qedinfa ulterioar6 a Consiliului Local al oragului Solca.

Art. 3. Se mandateazd domnul Valeru{ ldranu-Hofnar. primarul oraEului Solca, sa participe in

numele gi pentru oraqul Solca in cadrul Asocialiei Grupul de Acliune Locald (GAL) Sucevila-Putna.

Art.4. Primarul oragului Solca va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotiriri.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR"
Lungu Maria4
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