ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.14
Din 21 martie 2016
Privind aderarea Comunei Ogra la teritoriul LEADER constituit prin
Asociația „GAL Podișul Târnavelor”
Consiliul Local al comunei Ogra întrunit în şedinţa ordinară,
Având în vedere :
- Expunerea de motive înregistrată sub nr. 1325/15.03.2016, privind aderarea Comunei
Ogra la teritoriul LEADER constituit prin Asociația „GAL Podișul Târnavelor” ;
-Hotărârea Consilului local al comunei Ogra nr.23/04.08.2011, privind asocierea și
participarea comunei Ogra la constituirea Asociatiei G.A.L. Podișul Târnavelor;
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020- Ghidul solictantului -Masura 19Dezvoltare locala a LEADER ;
- Prevederile OG 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu completările și modificările
ulterioare;
- Rapoartele de avizare favorabila ale comisiilor de specialitate din cadrul consililui local ;
Tinand cont de oportunitatea asocierii pentru acesarea ulterioara a fondurilor europene
pentru dezvoltare rurala;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”e”, alin. (7) lit. „a” coroborat cu alin. (7) lit. c), art.37
şi art. 45 alin. (2) lit. „f” şi art. 115 alin(1) lit.„b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată:
HOTARAȘTE:
Art.1 Se aprobă aderarea Comunei Ogra reprezentată de Consiliul local la teritoriul
LEADER constituit din Asociația GAL Podișul Târnavelor pentru implementarea Strategiei de
Dezvoltare Locală 2014-2020, cu finanțare din PNDR 2014-2020 prin Măsura 19-Dezvoltarea locală
a LEADER la teritoriul GAL Podișul Târnavelor.
Art.2. Comuna Ogra își asumă angajamentul că nu va adera la un alt parteneriat LEADER
ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) cu finanţare prin PNDR 2014 – 2020.
Art.3 Se mandatează Primarul comunei Ogra, să reprezinte Consiliul local şi Comuna Ogra
în relația cu Asociația „GAL Podișul Târnavelor” , să semneze Acordul de Parteneriat pentru GAL
Podișul Târnavelor 2014-2020 sau orice alte inscrisuri si sa participe la lucrarile/ intrunirile aferente.
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Ogra.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Ogra, Instituţiei Prefectului
Judeţului Mures şi Asociației GAL Podișul Târnavelor.
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