ROMANIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTARAREA NR. 69/2015
privind luareaăunuiăangajamentădeăc treăUATăOzunăcaămembruăalăAsocia ieiă
”GrupulădeăAcțiuneăLocal ăProgressio”
ConsiliulăLocalăOzun,ăjudețulăCovasna,
întrunităînăședințaăsaăordinar ădinădataădeă1 septembrie 2015,
analizând expunerea de motive a primarului comunei Ozun, respectiv adresa nr.
414/26.06.2015 al Asocia ieiă”GrupulădeăAcțiuneăLocal ăProgressio”,
având în vedere:
_ Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 17ă
decembrieă 2013ă privindă finan area,ă gestionareaă şiă monitorizareaă Politiciiă Agricoleă
Comuneă şiă deă abrogareă aă ă Regulamenteloră (CEE)ă nr.ă 352/78,ă (CE)ă nr.ă 165/94,ă (CE)ă nr.ă
2799/98,ă(CE)ănr.ă814/2000,ă(CE)ăănr.ă1290/2005ăşiă(CE)ănr. 485/2008 ale Consiliului;
_ Regulamentulă (UE)ă nr.1305/2013ă ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 17ă
decembrieă 2013ă privindă sprijinulă pentruă dezvoltareă rural ă acordată dină Fondulă Europeană
Agricolă pentruă Dezvoltareă ă Rural ă (FEADR)ă şiă deă abrogareă aă Regulamentului (CE) nr.
1698/2005 al Consiliului;
_ Regulamentulă (UE)ă NR.ă 1303/2013ă ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 17ă
decembrieă 2013ă deă stabilireă aă unoră dispozi iiă comuneă privindă Fondulă Europeană deă
Dezvoltareă Regional ,ă Fondulă ă Socială European, Fondul de Coeziune, Fondul European
AgricolăpentruăDezvoltareăRural ăşiăFondulăăEuropeanăpentruăPescuităşiăAfaceriăMaritime,ă
precumăşiădeăstabilireăaăunorădispozi iiăgeneraleăprivindăăFondulăEuropeanădeăDezvoltareă
Regional ,ă Fondulă Socială European,ă Fondulă deă Coeziuneă şiă Fondulă ă Europeană pentruă
Pescuită şiă Afaceriă Maritimeă şiă deă abrogareă aă Regulamentuluiă (CE)ă nr.ă 1083/2006ă alăă
Consiliului;
_ ProgramulăNa ionalădeăDezvoltareăRural ăă2014-2020;
în conformitate cuă prevederileă GhiduluiăsolicitantuluiăM suraă 19ă – Sub-M suraă 19.1ă
”Sprijinăpreg titorăpentruăelaborareaăstrategiilorădeădezvoltareălocal ”,
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera “d” coroborat cu alin. (6) litera “a” pct.4
şiă aleă art.ă 45ă şiă art.ă 115ă alin.ă (1)ă lit.ă „b” din Legea nr. 215/2001 a administra ieiă publiceă
locale,ărepublicat ,ă
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Seăiaăangajamentulăc ăUATăOzun,ăcaămembruăalăAsocia ieiă”GrupulădeăAcțiuneă
Local ăProgressio”, seămențineăîn cadrul Asocia ieiă”GrupulădeăAcțiuneăLocal ăProgressio” și
nu va adera la un alt parteneriat LEADER ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Local
cuăfinan areăprinăPNDRă2014ă– 2020.

Art.2. Seă mandateaz ă primarulă Comuneiă Ozun s ă reprezinteă în continuare Comuna
Ozun înărela iaăcuăAsocia iaă”GrupulădeăAcțiuneăLocal ăProgressio” .
Art.3. Cuă aducereaă laă îndeplinireă aă prezenteiă hot râriă seă încredin eaz ă Primarulă
Comunei Ozun, iar secretarulăcomuneiăasigur ăcomunicareaăprezenteiăhot râri.
Ozun, la 1 septembrie 2015.

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Havesch Sarolta

,

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Difuzare:






1 ex. afișare
1 ex. Biroul financiar-contabil
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Primar
1 ex. GAL Progressio

