
1  

 

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA                                    Avizat                                                   

JUDE ULăARAD                                                                 Secretar  

      PROIECT  

     HăOăTă ăRăÂăRăEăAăăăNR.ăăă                         

            Din data de _______________________ 

Privind asocierea Comunei  Livada în calitate de Membru  în cadrul Asociației Grup de 

AcțiuneăLocal  Microregiunea V ilor  

Crișurilor Alb si Negru 

 

Consiliul Local Livada 
Având în vedere : 

 Regulamentulă (UE)ă nr.ă 1306/2013ă ală Parlamentuluiă ă Europeană iă ală Consiliului din 17 

decembrieă2013ăprivindăfinanțarea,ăgestionareaă iămonitorizareaăPoliticiiăAgricoleăComuneă iă

de abrogare a  Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 

814/2000,ă(CE)ăănr.ă1290/2005ă iă(CE)ănr.ă485/2008 ale Consiliului; 

  Regulamentul (UE)ă nr.1305/2013ă ală Parlamentuluiă Europeană iă ală Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltareă rural ă acordată dină Fondulă Europeană

Agricol pentru Dezvoltare  Rural ă (FEADR)ă iă deă abrogareă aă Regulamentuluiă (CE)ă nr.ă

1698/2005 al Consiliului; 

 Regulamentulă (UE)ă NR.ă 1303/2013ă ală Parlamentuluiă Europeană iă ală Consiliuluiă din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispozițiiăcomuneăprivindăFondul European de Dezvoltare 

Regional ,ăFondulă ăSocialăEuropean,ăFondulădeăCoeziune,ăFondulăEuropeanăAgricol pentru 

Dezvoltareă Rural ă iă Fondulă ă Europeană pentruă Pescuită iă Afaceriă Maritime,ă precumă iă deă

stabilire a unor dispozițiiăgeneraleăprivindăăFondulăEuropeanădeăDezvoltareăRegional ,ăFondulă

SocialăEuropean,ăFondulădeăCoeziuneă iăFondulăăEuropean pentru Pescuită iăAfaceriăMaritime 

iădeăabrogareăaăRegulamentuluiă(CE)ănr.ă1083/2006ăalăăConsiliului ; 

   ProgramulăNa ionalădeăDezvoltareăRural ă 2014-2020 ; 

   Prevederile OGă 26/2000ă cuă privireă laă asociațiiă siă fundații cuă complet rile iă modific rile 

ulterioare; 

- Expunerea de motive a primarului comunei; 

-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local Livada; 

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privindă transparen aă decizional ă înă

administra iaăpublic ; 
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În temeiul prevederilor art. 36 alineatul (7) lit. „a” coroboratăcuăalin.ă(7),ălit.ăc)ăşiăarticolulă45ă

alineatulă (2)ă lită aă siă fă şiă art.ă 115ă alin(1)ă lit.ă b din Legea nr. 215/2001ă privindă administra iaă public ă

local ,ărepublicat ,ă 

 

 

HOT R ŞTE: 

 

Art.1 Seăaprob ăasocierea  comunei Livada prin Consiliul local , în calitate de membru  în 

cadrul  Asociația Grup de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb și Negru cu sediul 

în Localitatea Socodor,nr.337,Judet Arad înăcontextulăăreglement rilor PNDR 2014-2020 ale 

Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 iănr.ă1306/2013.  

         Art. 2. Seămandateaz ăprimarulăComuneiăLivada,ăăs  reprezinteăConsiliulălocalăşiăComuna Livada 

înărelația cu AsociațiaăGrup de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru. 

        Art.3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot râriăseăîncredin eaz ăPrimarulăComunei Livada. 

       Art.4   Prezenta hot râreă seă comunic ă primaruluiă Comunei Livada, precumă şiă Institu iei 

PrefectuluiăJude ului Arad. 

 

 

 

   

  

 

        CONTRASEMNEAZ  

Inițiatorădeăproiectăăăăăăăăă                                            secretar  

   erbăMilitonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        MarianaăElizaăOtl cană  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Având în vedere prevederile PNDR 2014-2020,ă esteă necesar ă aprobareaă

parteneriatului  pentru asigurarea coerențeiă strategice,ă ală omogenit ții teritoriului și al 

parteneriatului public privat,ăăînăvedereaăimplement riiăprogramuluiăLEADERă. 

 Esteănecesar ,ăînăprogramareaăPNDRă2014-2020,  constituirea unui nou instrument de 

dezvoltareărural ăpentruăpromovareaădeăjosăînăsusăaăinițiativelor șiăactivit ților de dezvoltare 

deăc treăcomunit ileălocale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local. 

       Asociaţia Grup de Actiune Locala “Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru” 

  Asociaţia Grup de Actiune Locala “Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si 

Negru” își propune identificarea si finanțarea  acțiunilor de valorificare a resurselor locale și 
deă promovareă aă specificit ții locale, pentru a mențineă caracterulă inovatoră ală abord riiă

LEADER, având în vedere experiențaăădobândit ăînăperioadaădeăimplementareăaăPNDRă2007-

2013.  

           UAT Livada consider ă necesar ă șiă oportun ă asocierea în calitate de membru al   

Asociaţiei Grup de Actiune Locala “Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru”  ce 

se va constitui într-un parteneriat  privat-public,   format din diferiți actori privați și publici 

reprezentativi, care vor fi definiți în liniile directoare naționale. 

 

 
 Întocmit, 
 Primară:ăŞerbăMilitonă 
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Raport de specialitate  
 
 
 

 
 
         SubsemnataăR c nelăIonelaăNadiaă,ăconsilierăjuridicăînăaparatulăpermanent 

deă lucruă ală Consiliuluiă locală Livadaă ,ă înă urmaă analizeiă proiectuluiă deă hot râreă

privind asocierea Comunei  Livada în calitate de Membru  în cadrul Asociațieiă

GrupădeăAcțiuneăLocal ăMicroregiuneaăV ilorăCri urilorăAlbăsiăNegru,ăaceast ă

asociațieă are drept scopă sprijinireaă dezvolt riiă durabileă aă comunit țiloră dină

teritoriul LEADER1 constituit în acord cu principiile LEADER , consider 

oportunăaprobareaăacestuiăproiectădeăhot râreă 

 

 

Întocmit 

c.j.ăR c nelăIonelaăNadiaă 
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COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-

SOCIAL ,ăBUGET-FINAN E,ăADMINISTRAREAăDOMENIULUIăPUBLICă
ŞIăPRIVATăALăCOMUNEI,ăAGRICULTUR ,ăGOSPOD RIRE 

COMUNAL ,ăPROTEC IAăMEDIULUI,ăSERVICIIăŞIăCOMER  
 
 
 

HOT RÂREăDEăAVIZARE 

Din data de______________ 
 

Cu privire la  asocierea Comunei  Livada în calitate de Membru  în cadrul 

AsociațieiăGrupădeăAcțiuneăLocal ăMicroregiuneaăV iloră 

Cri urilorăAlbăsiăNegru 

 

 
Dinăparteaăcomisieiămaiăsusăamintiteăauăfostăprezen i: 
- dl.  Bimbo  Iosif- presedinte  
-  dl.ăăMatişăAdrian- secretar  

            -  d-na. Florincuta  Alexandrina                                           
  - dl.ăăŞoicaăAdrian 

            - dl.  Somesan  Ione 
            - dl.  Cândea Andrei 
 -   dl.  Axinte Vasile  
 
 

S-aădezb tutăproiectulădeăhot râreăcuăprivireălaăasocierea Comunei  Livada 

în calitate de Membru  în cadrul Asociațieiă Grupă deă Acțiuneă Local ă

Microregiuneaă V iloră Cri uriloră Albă siă Negru,ă hot râreă careă seă

avizeaz ________________. 

 
 

Preşedinte Secretar 
Bimbo Iosif                                                           MatişăAdriană 
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	Din data de _______________________

