
ROMANIA
JUDETT]L OLT
CONSILruL LOCAL PIATRA OLT

HorAnAnB
privind aprobare desemnare reprezentant Consiliul Local in ddunarea General[ a Asociatilor

Ia ASOCIATIA GAL PLAIURILE OTTULUI

Consiliul Local al oraqului Piatra Olt,
Avdnd in vedere:
- Raportul de specialitate nr.18072105.07.2016, al compartimenlului achizrtii cu privire la aprobare desemnare

reprezentant Consiliul Local in Adunarea General[ a Asocialilor la ASOCIATIA GAL PLAIURILE
OLTULUI
- Prevederile Ordonanfei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii pi funda]ii cu modificlrile gi'

completirile ulterioare;
- Reglementlrile legislative privind implementarea axei LEADER in Romdnia, respectiv, art.61-65 din
Regulamentul Consiliuluir' JASS1ZOO5 privind sprijinul acordat pentru dezvoltarea rural[ prin FEADR
art.37-39 al Regulamentului Comisiei nr.197412006 ce stabilegte reguli detaliate de aplicare a Regulamentului

Consiliului nr.l698/2005 gi punctul 5.3.4 din Anexa II a aceluiagi regulament, Tratatul de adrerare la Uniunea

Europeanl a Rom6niei gi Bulgariei (Anexa VIII privind dezvoltarea rural[) articolul 1, pct.1 b, din Decizia

Consiliului ttr.664/2006 de adaptarea Anexei VItr din Tratatul de Aderare a Bulgariei qi Rom6niei din 19 iunie

2006, articolul 1, punct 3 din Regulamentul Consiliului nr.43412007 de modificarea Regulamentului Comisiei

nr.l974 /2006 privind normele de aplicare a Regulamentului nr.1968/2005 al Consiliului, ca urnire a ader[rii
Bulgariei gi Romdniei la Uniunea Europeand;
-Raportul Comisiei juridice, administratie publica locala din cadrul Consiliului Local

In temeiul art.45 alin.(l), alin. (z),lit d si alin.(3) si art. 115 din Legea administratiei publice

locale nr.215/2001, republicatE, cu modific5rile gi completdrile ulterioare;

HOTAnA$rE:

Art.l - Se desemneazd viceprimarul oraqului Piatra Olt si semneze personal sau printr-o persoand din

cadrul aparatului propriu al primarului desemnata de primar prin dispozi{ie, in fala oricirei institufii sau

autoritii{i, orice document care este necesar pentru aderarea la asocialie.

Art.2 - Se desemneazi domnul RADA NICUSOR - viceprimar tn calitate de reprezentant al ora.qului

in Adunarea General[ a Asociafilor la ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI.
.-r Art.3 - Cu ducerea la ?ndeplinire aprezenteihotft'ari se insfucineaz[ primarul oragului Piatra Olt,

domnul TUDOR UDRESCU.
Art.4 - Prezenta hotlr6re intre in vigoare gi se comunic[:

- Instituliei Prefectului judefului Olt;
- Primarului oragului Piatra Olt;
- Persoanelor desemnate

iile de specialitate ale Consiliului Local

E SEDINTA, SECRETAR,

Hotararea a fost adoptata 8 voturi pentru, 6 voturi contra si I abtinere


