
                                                                      
 
 
                                                                R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI  NEAM Ţ 

H O T Ă R Â R E 
 

privind contribu ţia comunei Vînători Neamţ ca membru fondator al  
Asociaţiei Grup de Acţiune Locală 

”ŢINUTUL ZIMBRILOR”  
 
 
 

Consiliul local al comunei Vînători Neamţ,  judeţul Neamţ; 
 Având în vedere : 
 -prevederile Ordonanţei Guvernului cu privire la asociaţii şi fundaţii nr.26/2000, cu 
modificarile şi completările ulterioare, ale Legii privind finanţele publice nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
     -Decizia de Finantare nr. D19100000011512900002/11.01.2016 privind finantarea 
proiectului cu titlul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala GAL 
Tinutul Zimbrilor”; 
 -Hotararea AGA nr. 5 din 20.01.2016; 
 Luând act de Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ nr. 956    din 
18.02.2016  precum şi Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte Programe-
Dezvoltare Locală, înregistrat sub nr. 957/18.02.2016; 

În  temeiul prevederilor  art. 45 alin. (1), alin.(2) lit.f), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 
115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi alin. (7) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1  –  (1)Se aprobă contribuţia comunei Vînători Neamţ, in calitate de membru 
fondator al ASOCIAŢIEI GRUP DE ACTIUNE LOCALĂ “ŢINUTUL ZIMBRILOR”  in 
cuantum de 1 leu / locuitor / an, pentru anii 2015-2016.  

(2) Contributia va acoperi cheltuielile de functionare si costurile partiale cu elaborarea 
strategiei ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR, în vederea 
accesării fondurilor in cadrul licitaţiei organizate in sesiunile viitoare din intervalul de finantare 
2014-2020 pentru finanţarea Grupurilor de Actiune Locală in cadrul programului LEADER. 

Art. 2  -  (1) Contributia aferentă  anului 2015 va fi virată in contul Asociatiei Grup de 
Actiune Locala Ţinutul Zimbrilor maxim până la finalul primului trimestru al anului 2016. 

(2) Pentru anul 2016 contributia va fi virata in contul asociaţiei trimestrial. 



Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se insarcinează Serviciul Financiar Contabil, 
Impozite şi Taxe şi Compartimentul Proiecte, Programe-Dezvoltare Locală. 

Art.4  Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate .  

Nr.21 
Din 26.02.2016 

Preşedinte de şedinţă: 
Consilier, Vasile D. URSACHE 

 
 

                                                                             Contrasemnează,                                                                                                              
                                                                                                                Secretar,                                            
                                                                                                         Alina Iuliana FLO Ş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total consilieri locali : 15                                                                                                                                                                              
   Prezenti :    15 
   Pentru   :    15                
   Împotriv ă: - 
   Abtineri :   -                                                                                            

 
 


