
ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HoTARARE
privind desemnare reprezentant Consiliul Local in Adunarea Generala a Asociatilor

IaASOCIAIIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Consiliul Local al oraqului piatra Olt,
Avdnd in vedere:
- Raportul de specialitate nr.24039118.12.2017 cu privire la aprobare desemnare reprezentant
Consiliul Local in Adunarea Generald a Asocialilor la ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI
- Adresa nr.2/24.11.2017 a d-lui viceprimar Rada Nicusor privind demisia din calitatea de membru
in Asociatia GAL PLAIURILE OLTULUI
- Cererea nr.23268127.11.2011 a d-lui viceprimar Rada Nicusor privind demisia din calitatea de
membru inAsociatia GAL PLAIURILE OLTULUI
- Prevederile Ordonan{ei Guvernului nr.2612000 cu privire la asociafii qi funda}ii cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
- Reglementdrile legislative privind implementarea axei LEADER ?n Romdnia, respectiv, art.61-65

din Regulamentul Consiliului nr.169812005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltarea rurald prin\!/ FEADR art.37-39 al Regulamentului Comisiei w.197412006 ce stabiieqte reguli detaliate de aplicare
a Regulamentului Consiliului nr.169812005 gi punctul 5.3.4 din Anexa II a aceluiaqi regulament,
Tratatul de adrerare la Uniunea Europeand a Romdniei qi Bulgariei (Anexa VIII privind dezvoltarea
rurald) articolul 1, pct.l b, din Decizia Consiliului rc.6641200k de aiaptareaAnexei VIII din Tratatul
de Aderare a Bulgariei qi Rom6niei din 19 iunie 2006, articolul 1, punit 3 din Regulamentul
Consiliului nr.43412007 de modificarea Regulamentului Comisiei nr.1974 l2006privind normele de
aplicare a Regulamentului nr.196812005 al Consiliului, ca u(nare a aderdrii Bulgariei qi Rom6niei la
Uniunea Europeand;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului piatra Olt

In temeiul art.45 alin.(1), alin. (2),lit d si alin.(3) si art. 115 din Legea administrafiei
publice locale nt. 21512001, republicatS, cu modificdrile qi completlrile ulterioaie;

HorAnAgrE:
Art' 1- Se desemn eazd' d-l STOICA Petrisor ?n calitate de reprezentant al oraqului in Adunarea

' Generald a Asociafilor la ASOGIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI.
\r, Art.2 - Prezenta hotdr6re intrd ?n vigoare qi se comunicd:

- Instituliei Prefectului judelului Olt;
- Primarului oraqului Piatra Olt;
- Persoanei desem

Hotararea a fost adoptata
Nr.108/22.12.2017

SECRETAR,
Petrispr STOICA

cu 15 voturi pentru


