
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Acordului  de Parteneriat, în vederea elaborării Strategiei de 
Dezvoltare Locală în perioada 2014 - 2020 

 Având în vedere prevederile Ghidului Masurii 19.1 – Sprijin pregătitor pentru pregătirea 
strategiilor de dezvoltare locală, cuprins în PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALĂ 2014 – 2020, program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – Europa investeşte în zonele rurale, 
 Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul comunei Vînători Neamţ şi 
Raportul de specialitate al compartimentului Proiecte-Programe, Prognoze, ambele înregistrate 
sub nr.2723 din  08.04.2015; 
 În temeiul art. 36, al. 2, lit. b şi lit. e, şi art. 37 din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1 (1) Se aprobă participarea comunei Vînători Neamţ în calitate de membru al 
Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Zimbrilor şi, în acelaşi timp, ca partener în cadrul 
Acordului de Parteneriat semnat în vederea accesării fondurilor din intervalul de finanţare 2014 
- 2020 pentru finanţarea  Grupurilor de  Acţiune  Locală în cadrul programului  LEADER. 
 (2) Unităţile administrativ-teritoriale membre în Asociaţia Grupul de Acţiune Locală 
Ţinutul Zimbrilor şi, în acelaşi timp, membre ale acordului de parteneriat semnat pentru 
perioada 2014 - 2020 sunt următoarele: comunele  AGAPIA, BĂLŢĂTEŞTI, BRUSTURI, 
CRĂCĂOANI, DRĂGĂNEŞTI, GHINDĂOANI, PĂSTRAVENI, RĂUCEŞTI, TIMI ŞEŞTI, 
URECHENI, VÂNĂTORI-NEAMŢ din judeţul Neamţ. 
(3) Prin prezenta, comuna  Vînători Neamţ confirmă faptul că nu va adera la un alt parteneriat 
ce va implementa o strategie de dezvoltare locală finanţată prin PNDR 2014 - 2020.  
 Art.2 .Reprezentantul comunei Vînători Neamţ, ca membru în Asociaţia Grupul de 
Acţiune Locală Ţinutul Zimbrilor şi, în acelaşi timp, partener în cadrul acordului de parteneriat 
semnat în vederea accesării fondurilor din intervalul de finanţare 2014 - 2020 este  Primarul 
comunei. 
 Art.3.Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri 
atrage din partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară, 
contravenţională sau penală, după caz. 
 Art.4.  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate.  
Nr. 21 
Din 27.04.2015                             
                                                    Presedinte de sedintă: 
                                             Consilier,  Ovidiu Nicolae ŢUCĂ           
                                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                                                                   Secretar, 
                                                                                                          Alina-Iuliana FLO Ş 
 Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   15     
   Pentru  :   15          
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                   
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Nr. _________ 
Din _________ 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
                                                                                                           Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                                   Secretar, 
                                                                                                           Alina Iuliana FLOŞ 



 


