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H O T A R A R E A  Nr. 31  
privind aprobarea aderării comunei POARTA ALBĂ la Grupul de Acțiune Local – VALEA 

CARASU  
 

    Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa  
ordinară din data de 28.05.2015 ;      

           Având în vedere: expunerea de motive a  domnului Primar al comunei Poarta Albă – 
Delicoti Vasile, judeţul Constanţa,  raportul de specialitate  nr. 3012 DIN 18.05.2015, privind 
participarea comunei Poarta Albă la programulLEADER 2014 – 2020 și aderarea la teritoriul 
constituit sub denumirea Grupul de Acțiune Locală „Valea Carasu”,  precum şi avizele favorabile 
ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei; 
      În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, cu modificările și completările ulterioare, Ghidului Solicitantului Măsura 19 pentru 
participarea la programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 axa LEADER prin care 
comunele și orașele miciu sunt încurajate să colaboreze în scopul dezvoltării economice locale. 
      În baza art.14, art.36, alin.2, lit.„e” și alin.7 din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
                 În temeiul art.45, alin.1, alin.2 și art.115, alin.1, lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E :  
 

    Art. 1. – Se aprobă aderarea comunei Poarta Albă la teritoriul constituit sub denumirea 
de Grupul de Acțiune Locală „Valea Carasu” pentru care se va elabora o SDL finanțat prin 
programul LEADER din cadrul PNDR 2014 – 2020; 
   Art.2. – Se aprobă participarea comunei Poarta Albă, ca partener în Grupul de Acțiune 
Locală „Valea Carasu” unde va fi reprezentată de dl. Primar Delicoti Vasile; 
   Art.3. – Autoritatea Publică Locală a comunei Poarta Albă nu va adera UAT Poarta Albă 
la un alt parteneriat denumit Grup de Acțiune Locală ce va implementa o SDL cu finanțare prin 
PNDR 2014 – 2020, Măsura 19 LEADER.  
  Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează 
Primarul Comunei Poarta Albă;  
             Art.5. Secretarul comunei Poarta Albă va comunica prezenta hotărâre Instituției 
Prefectului Județului Constanța, pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta 
Albă, judeţul Constanţa, autorităților și persoanelor interesate , în vederea aducerii la îndeplinire şi 
o va face publică prin afişare. 
             Art.6. - Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 voturi  
„împotrivă”, 0 „abţineri”,   din totalul de 12  voturi exprimate. 
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