ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea aderării unității administrativ teritoriale comuna Bănia la Grupul de Acțiune Locală Asociația
Poarta Almăjului, în scopul elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locala-SDL, a teritoriului acoperit de
GAL Poarta Almăjului pentru perioada 2014-2020, in vederea sustinerii proiectelor de dezvoltare locală ce vizează
teritoriul administrativ al comunei Bănia
Consiliul Local al comunei Bănia, întrunit în ședință ordinară;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, prin care se propune aprobarea aderării unității
administrativ teritoriale Bănia la Grupul de Acțiune Locală Asociația Poarta Almăjului în scopul participării la elaborarea si
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala-SDL, a teritoriului acoperit de GAL Poarta Almajului pentru perioada 2014 2020, in vederea sustinerii proiectelor de dezvoltare locala ce vizeaza teritoriul adminstrativ al comunei Bănia;
Luînd în considerare raportul compartimentului financiar-contabil şi raportul comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local Bănia;
Având în vedere prevederile Măsurii 19, Sub-măsura 19.1. din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Axa
Leader, prin care se încurajează aderarea unităților administrativ-teritoriale la inițiative parteneriale de tip GAL, în scopul implementării
unor proiecte de dezvoltare la nivel local;
Tinand cont de oportunitatea și necesitatea apartenenței la un Grup de Acțiune Locală în vederea accesării ulterioare a
fondurilor europene pentru dezvoltarea locala,
In temeiul art.36, alin. (1), alin. (2), lit."b" si "e", alin. (4) lit."a" si art 37 ,art.45 lit."d" si art..115 lit. "b" din Legea Administratiei
Publice Locale nr.215/2001 ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE,
Art.1 - Se aproba aderarea Unității Administrativ-Teritoriale (UAT) a comunei BĂNIA, la Grupul de Acțiune Locală Asociația
Poarta Almăjului și la teritoriul omogen denumit generic Poarta Almăjului, în vederea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare
Locala (SDL), a teritoriului acoperit de GAL Poarta Almajului pentru perioada 2014-2020, in vederea sustinerii proiectelor de dezvoltare
locala ce vizeaza teritoriul administrativ al comunei BĂNIA.
Art. 2 - Unitatea Adminstrativ Teritoriala a comunei Bănia, prin Hotărârea Consiliului Local Bănia nr. 53/31.07.2014 a aprobat
participarea la constituirea GAL ,,Călugăra”, în calitate de asociat, la care, prin prezenta, consimte să renunțe pentru perioada 20142020.
Art. 3 - Prin prezenta hotărâre, Unitatea Administrativ-Teritorială BĂNIA își asumă angajamentul de a deveni membru al GAL
Asociația Poarta Almăjului și de a nu adera la un alt parteneriat ce va implementa o SDL cu finantare prin PNDR 2014-2020.
Art.4 - Se aproba contribuitia UAT comunei BĂNIA la elaborarea SDL a microregiunii acoperite de GAL ,,Asociația Poarta
Almajului” pentru perioada 2014-2020, în sumă de cel mult 20 mii lei, care vor fi prevăzuți în mod corespunzător în bugetele anilor
următori.
Art.5 - Se mandateaza domnul Primar al comunei BĂNIA, sa semneze in numele si pentru UAT al comunei BĂNIA toate
documentele privind elaborarea si implementarea acestei strategii la nivel local, in vederea accesarii fondurilor europene pentru
dezvoltarea locala.
Art.6 - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 53 din 31 iulie
2014 privind aprobarea asocierii comunei Bănia la GAL ,,Călugăra”.
Art.7 - Prezenta hotarare intra in vigoare si se comunica potrivit Legii Administratiei Publice Locale nr.215/2001 ,republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
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