
ROMANIA
JTJDETUL OLT
CONSILruL LOCAL PTATRA OLT

HOTARARE

Cu privire la: aprobarea adertrrii oragului piatra Ol! judeful Olt
la GRUPUL DE ACTIIJNE LOCALA,,plaiurile Ottefutui"

Consiliul Local Piatra OIt;
Av6nd in vedere:

-Raportul de specialitate al biroului Urbanism, nr.20308119.12.2011, prin caf,e se propune aderarea
oJasului Piata Olt, judelul Olt la GRUPUL DE ACTIUNE LoCALA ,,plaiurile o'ltetului,,
-Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din20 septembrie 2005 privind rp.i;irrt pentru
dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru DezvoltareituralaCfbiOni secfiunea 4,
A:<a 4-Leader;
-Regulamentul (CE) nr. lg74l2}M de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
169812005 al Consiliului ptind spijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul Euopean Agricol
pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), cu pRrvIRE LA Axa 4-Laeder;
-hogramul National de Dezvoltare Rurala-Axa 4-I*ader;
-Prevederile *.36 alin.(2) lit.b), alin, (4) lit. e) 11alin. (7) lit. c) din Legea nr.2t5l111tprivind
adminishatiapublica local4 republicata, cu modifictuite si compteterile-ulterioare, 

t

-Raportul Comisiei Economicg administrarea domeniului publii si privat din cadrul Consiliului Locat
In temeiul art 4-s atil. tt) din,Legea w.215l200lprivind administralia publica locala, republicata,

cu modifictrrile si completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. l. Se aproba participarea oragului Piatra Olt, din judelul Olf la inliinlarea Grupului de Acfiune Locala
'?laiurile Oltefului" in calitate de membru fondator.
AtL 2. Se a-proba plata unei taxe de inscriere de 2.000 lei pentru suportarea cheltuielilor de elaborarc a
documentaliilor in vederea constituirii Grupului de Acfiune iocala'.plaiurile Oltefului..
Afi. 3. Suma de 2.000 lei va fi previlzuta la capitolul cheltuieli cu aceasta destinaiie in birgetul de venituri
si cheltuieli al anului 2012.
Afi. 4. Se ?mputernicegte domnul TLTDOR UDRESCU , primarul oragului piatra Olt , cetatean romarL
ndscut la data de 11.04.1953, in oragul Piata olt, jgdeful olt , domiciliat in oraqul piatra olt , posesor aiCI. Seria OT' nr. 335034, eliberat la data O9.Oh2O07 de Politia onEului piatra Oli sa tndeplineascil
procedurile prevtrzute.de lgg9.-p"n$ inregistrarea Grupului de Acliune Locala .?laiurile Oltqului,, la
Registrul asocialiilor si fundafiilor de pe langajudec[toria statina, judepl olt.
Art l. Primarul oragului Piatra Olg judepl Olt va duce la.indeplinire prezenta hotir6re.
Art 6. Prezenta hottrr6re se va transmite:
- Institufiei Prefectului *judefului Olt
- Primarului oragului Piatra Ql! d-lui Tudor Udrescu-responsabil cu realizarea Grupului de Actiune
Looala'?laiurile Oltetrului"

DE SEDINT/I,

Secretarul orEului

Nr.2oin z3.tz.2afi


