ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂRE
privind aprobarea socierii Comunei Bania la GAL ''CĂLUGĂRA''
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţă ordinară;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de specialitate şi
raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bănia;
 prevederile art.14 si art. 36 alin.2 lit.e si alin .7 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 al. al.(2) lit. ,,e” şi al.(7) lit. „c”; art. 45 al.(2) şi şi art. 115 al.(1) lit. „b” din
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1 - Se aproba participarea Comunei Bănia la constituirea Grupulu de Acțiune Locală (G.A.L.)
,,Călugăra” in calitate de asociat.
Art. 2 - Printr-o Hotarare ulterioara a Consiliului Local al Comunei Bănia se va aproba proiectul Actului
Constitutiv si al Statutului Grupului de Actiune Locala, precum si sumele cu care Comuna Bănia va participa
la constituirea si functionarea G.A.L. ,,Călugăra”.
Art.3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte d-nul Bălan Silvestru,
primarul comunei Bănia care va semna și documentele necesare constituirii și funcționării GAL
,,Călugăra”.
Art.4 – Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea consiliului local al comunei Bănia nr.
88 din 30.12.2014 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, se abrogă.
Art. 5 – Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei Bănia şi pe site-ul propriu
www.primariabania.ro şi se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş-Severin.
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