
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

norAnAns
privind aderarea araEului Solea, judeful Suceava, la Asocia{ia

,,Grupul de Acfiune LocalI Sucevi{a-Putna" din jude{ul Suceava

Consiliul Local al oraqului Solca, judeful Suceava;
AvSnd in vedere:
- Expunerea de motive prezerrtatd de cdtre d-nul Valeru! Jaranu-Hofirir,

primarul oraqului Solca, inregistratd sub tr.1219 d:rr'29.02.20t6;
- Raporlul de specialitate al d-nului Marian Lung,r, secretarul oraqului Solca,

lnregistrat sub nr. 1229 din?9.AT.Z}fi
- Raportul de avizare al Comisia pentru administrafie publicd locali, juridicl qi

de disciphnd, apdrarea ordinii gi linigtii publice, a drepturilor cetdfenilor, amenajarea
teritoriului gi urbanism din cadrul Consiliului Local al orapului Solca;

in conformitate cu:
- Prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European qi

al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurald acordat din fondul european
agricol pentru dezvoltare rurald €EADR) qi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
rc98/2}05 al Consiliului

Comisiei de stabilire a nornelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305i2013 al
Parlamenhrlui European qi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare nraiS
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural6 (FEADR)

- Prevederile Regulamentulului (UE) nr. 130312013 al Parlamentului Erropean
qi al Consiliului de stabilire a unor dispozilii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentnr dezvoltare rural5 qi Fondul european pentru pescuit qi afaceri maritime,
precum qi de stabilire a unor dispozill generale privind Fondul european de dezvoltare
regtonald, Fondul social european, Fondul de coeziune qi Fondutr european pentru
pescuit qi afaceri maritime gi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/20A6 aL

Consiliului
-Prevederile Regulamentului de punere in aplicare (UE) ff. 215120t4 al

Comisiei de stabilire a nonnelor de aplicare a Regulamentutrui (IrE) nr. fiA3D013 al
Parlamentului European gi al Consiliului de stabilire a unor dispozilii comune prMnd
Fondul european de dezvoltare regionalS, Fondul social european, Fondul de coeziune,
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurali qi Fondul european pentru pescuit qi

afaceri maritime, precum qi de stabilire a unor dispozifii generale privind Fondul
european de dezvoltare regionalS, Fondul social european, Fondul de coeziune qi

Fondul european pentru pescuit qi afaceri maritime, in ceea ce priveqte metodologiile
privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbirile climatice, stabilirea
obiectivelor de etapi gi a {intelor in cadrul de performanti qi nomenclatura categoriilor
de intervenfie pentru fondurile structtrrale qi de investifii europene;



- Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea masurilor din
Programul Natioaal de Dezvoltare RuralaZAl4 -2A2A suslinute financiar de la Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurald qi bugetul de stat, tncheiat intre AM
PNDR qi AFIR nr. 78.061 16.96012015;

- Prevederile Masurii 19 ,,Dezvoltare Locala Leader" din cadnrl Programului
Nationai deDezvoltare Rural5 201 4-2*7A;

- Prevederile Ghidului solicitantului pentru participareala selecfia Strategiilor de
Dezvoltare Local6,

- Prevederile O.G. nr.2612AA0 cu privire la asocia{ri gi frrndagii, cu modificlrile
qi completarile ulterioare;

tn temeiul prevederilor art.14, art. 36 a[in.(7) lit. a) $i c), art.37 qi art.45 alin.
(2) lit."f' din Legea nr.2l5l2}01, privind administraJia publicS local5, republicatS, cn
modificarile qi completlrile ulterioare,

HOTARAgTE:

Art.1. Se aprobS-aderarea. oragului Solca, judeful Suceava, la Asociafia
,,Grupul de Acliurre Locald Sucevifa-Putna" cu sediul in localitatea Horodnic de Sus,
nr.1057, jude{ul Suceava, cod de inregistrare fiscal5 27792069.

Art.2. Oragul Solca, judeful Suceava, se obligd sI nu adere la un alt parteneriat
ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locald cu finantare din cadrul Programului
Nafianal de Dezyoltare Rurale 2*L4-2020 .

Art.3. Se imputernicegte domnul Valeruf Jdranu-Hofindr, primarul oragului
Solca, judeful Suceava, sI semneze in numele oragului Solca, judeful Suceava, toate
documentele ce decurg confonn asocierii ?n condiliile prezentei hotardri.

Art.4. Odat5 cu inkarea in vigoare a prezentei hotir6ri, ili inceteazd
aplicabilitatea H.C.L. Solca nr.78129.11.ZAD privind aprobarea participarii oraqului
Solca, in calitate de rnembru asociat in cadrul Asocia{iei Grupul de Acfiune LocalS
(G.A.L. ) Sucevila-Putna.

Art.S. Secretarul oraqului Solca, judeful Suceava va comunica prezenta
hotarare ,Institufiei Prefectului Judetului Suceava, Primarului oraqului Solca gi
Asociafiei ,,Grupul de Aclitrne Local6 Sucevila-Putna".

PRE$EDn{TE DE $EDTNTA,
Octavian Vasile Zab CONTR{SEMNEAZA,

Marian LunguA, -ll'./- 
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