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JUDETUL MURES                                                                                            

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA nr.13 

Din  21 martie 2016 

 

Pentru  modificarea art.2 al  Hotararii Consiliului local Ogra nr.45/29.08.2014 , privind 

participarea comunei Ogra, in calitate de membru al Asociatiei GAL Podisul Tarnavelor, la 

elaborarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului acoperit de GAL 

Podisul Tarnavelor pentru perioada 2014-2020, in vederea sustinerii proiectelor de dezvoltare 

rurala ce vizeaza teritoriul administrativ al comunei Ogra  

 

Consiliul Local Ogra, judetul Mures, intrunit in sedinta ordinara de lucru, 

Avand in vedere: 

-Raportul de specialitate nr.1358 /16.03.2016 la proiectul de hotarare pentru  modificarea art.2 

al  Hotararii Consiliului local Ogra nr.45/29.08.2014;  

-Hotararea Consiliului local nr.45/29.08.2014,privind privind participarea comunei Ogra, in 

calitate de membru al Asociatiei GAL Podisul Tarnavelor, la elaborarea si implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locala a teritoriului acoperit de GAL Podisul Tarnavelor pentru perioada 2014-2020, in 

vederea sustinerii proiectelor de dezvoltare rurala ce vizeaza teritoriul administrativ al comunei Ogra;  

-prevederile art.35 alin.(3),(4),(6) din Legea nr.273/2006 privind finantele pubice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul consiliului local Ogra; 

In conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”b” si “e”, alin.(4) lit”a”, alin.(7), lit.”a” art.45 

alin.(2) lit.”d” coroborate cu art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I Se aproba modificarea art.2 al Hotararii Consiliului local Ogra nr.45/29.08.2014 care 

urmeaza a avea urmatorul continut: ” Se aproba  alocarea sumei de 4.500 lei din bugetul local ca si 

contributie a comunei Ogra  la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului acoperit de GAL 

Podisul Tarnavelor pentru perioada 2014-2020”. 

Art.II.Celelalte prevederi ale Hotararii nr.45/29.08.2014 rămân neschimbate. 

Art.III Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinteaza Primarul comunei Ogra 

si Biroul Financiar Contabil Resurse Umane. 

Art.IV.Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Mures, Primarului comunei 

Ogra, Asociatiei GAL Podisul Tarnavelor si  spre afisare, prin grija secretarului comunei Ogra. 

 

                           Presedinte de sedinta, 

                              Demeter Tiberiu                                     Contrasemneaza 

                                                                                                                  SECRETAR ,   

                                                                                                     Crefelean Anicuta-Ramona 


