
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-CONSILIUL LOCAL– 
 
 

H O T Ă R Â R E A    NR. 1 
privind aprobarea continuării activităţii şi operaţionalizarea Asociaţiei “Grupul de Acţiune Locală Asociaţia 

de Dezvoltare Zonală Murfatlar” asociaţie înscrisă în registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la 
grefa Judecătoriei Constanţa în temeiul încheierii nr. 214/11.09.2006 a Judecătoriei Constanţa, pronunţată în 

dosarul civil nr. 205/F/2006 
 

    Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de  
21.01.2016 ;      

           Având în vedere adresa înregistrată la Primăria comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa sub nr. 340 din 
15.01.2016 privind concluziile membrilor asociaţi stabilite la întâlnirea de lucru din 15.01.2016 la Primăria comunei 
Cumpăna, expunerea de motive nr.397 din 19.01.2016 a  domnului Primar al comunei Poarta Albă – Delicoti Vasile, 
judeţul Constanţa, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 din cadrul 
consiliului local şi avizul de legalitate al secretarului comunei; 

În conformitate cu prevederile  Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

În baza prevederilor art. 11, art.12, art.36, alin.1, alin.2, lit. (e), alin.7, lit. (b) şi (c) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 45 şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. – Aprobarea continuării activităţii şi operaţionalizarea Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală 
Asociaţia de Dezvoltare Zonală Murfatlar”,cu alte uinităţi administrativ teritoriale: oraşul Murfatlar, comuna Valu 
lui Traian, comuna Poarta Albă, precum şi cu următoarele persoane juridice: Asociaţia pentru Dezvoltare 
Comunitară Cumpăna, SC Pandele SRL, SC Agricola Raistar SRL, SC Pitic Mob SRL, SC Emil Interagro SRL, SC 
Simela Trans SRL; 
 Art.2. – Desemnarea primarului comunei Poarta Albă ca reprezentant a UAT Poarta Albă şi Consiliul Local 
Poarta Albă în Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Asociaţia de Dezvoltare Zonală Murfatlar”, pentru a îndeplini 
orice procedură necesară funcţionării eficiente a asociaţiei, de a aproba modificarea actului constitutiv şi a statutului 
asociaţiei precum şi modificarea componenţei organelor de conducere, primirii de noi membrii, etc. Primarul 
comunei Poarta Albă va putea împuternicii la rândul său o altă persoană pentru a îndeplini prerogativele arătate mai 
sus. 
 Art.3. – Aprobarea schimbării sediului Asociaţiei din str. Calea Dobrogei, nr.1, oraş Murfatlar, jud. 
Constanţa în str. Şoseaua Constanţei, nr. 132, comuna Cumpăna, jud. Constanţa. 
 Art.4. – Aprobarea contribuţiei financiare proprii a Consiliului Local Poarta Albă, în vederea funcţionării 
asociaţiei ce va fi stabilită concret ulterior pe bază de notă de fundamentare a Consiliului Director al Asociaţiei 
aprobată de Adunarea Generală a acesteia, precum şi a sumelor necesare realizării Strategiei de Dezvoltare 
Locală a asociaţiei. 
 Art.5. – Unitatea Administrativ Teritorială comuna Poarta Albă nu va adera cu teritoriul la un alt parteneriat 
ce va implementa o stategie cu finanţare din PNDR 2014 - 2020. 
 Art.6. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Poarta Albă. 
 Art.7. – Secretarul comunei Poarta Albă va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – judeţul 
Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa şi tuturor 
factorilor interesaţi.  
 Art.8. - Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu un număr de  9 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” ,  0  
„abţineri”, din totalul de   9  voturi exprimate. 
POARTA ALBĂ/21.01.2016  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
CONSILIER LOCAL,  
 
RAICIU VASILE 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL COMUNEI POARTA ALBĂ 

CUMPĂNAŞU CAMELIA  
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