ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Statutului si Actului Constitutiv al Asociatiei
„GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA , CĂLUGARA”
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţă ordinară;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 10 din 31.01.2016 privind aprobarea asocierii
Comunei Bania la GAL ''CĂLUGĂRA'';
Văzând referatul primarului comunei Bănia nr. 676/21.03.2016, proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului
si Actului Constitutiv al Asociatiei „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA, CĂLUGARA”, expunerea de motive, raportul
compartimentului contabil din cadrul aparatul de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local al comunei Bănia;
Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului Nr. 26 /2000 , cu privire la asociatii si fundatii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 14, art 36 al.(2) lit. ,,e” si al. (7), art.45 și art.115 al.(1) lit.,,b”, din Legea 215/2001,
privind administratia publica locala, republicata în anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1 – (1) Se aproba Statutul si Actul Constitutiv al Asociatiei – „Grupul de Acţiune Locală CĂLUGARA”
conform anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integranta din prezenta.
(2) Prin prezenta hotărâre, Autoritatea Publică Locală a Comunei Bănia, declară în mod expres că nu va
adera la o altă Asociaţie şi/sau un alt parteneriat ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală cu finanțare prin
PNDR 2014-2020.
Art.2 - Obligațile financiare reprezentând contribuția comunei Bănia, alaturi de celelalte unitati administrative
ce compun Asociatia, la patrimoniul inițial al Asociatia „Grupului de Acţiune Locală CALUGARA” si la sustinerea altor
cheltuieli ale Grupului se vor aproba de către consiliul local prin hotărâre.
Art.3 - Persoana desemnată să reprezinte comuna Bănia si sa semneze toate actele ce rezulta pentru
participarea la aceasta Asociatie, este domnul Bălan Silvestru, primarul comunei Bănia.
Art. 4 – Se Împuterniceşte Presedintele ales al Asociatiei să desfăşoare procedura de dobândire a
personalităţii juridice a Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală CĂLUGARA” sau să mandateze pe cine va considera de
cuviinţă în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii
juridice a asociaţiei.
Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Bănia.
Art. 6 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe site-ul propriu
www.primariabania.ro şi se va comunica primarului comunei Bănia, Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin și
asociației „Grupul de Acţiune Locală CĂLUGARA”.
Bănia la 31.03.2016
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