ROMÂNIA
JUDEłUL CONSTANłA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –
H O T Ă R Â R E A NR. 51
privind participarea Comunei Poarta Albă, judeŃul Constanta la constituirea AsociaŃiei
Grupul de AcŃiune Locală iniŃiat de Primăriile Comunelor Castelu şi Poarta Albă
Consiliul Local al comunei Poarta Albă, judeŃul Constanta întrunit în şedinŃa ordinară din data de
28.05.2014;
Avand in vedere ca U.A.T. Comuna Cuza Vodă, derulează în prezent proiecte într-un alt G.A.L. şi nu
mai poate participa la constituirea AsociaŃiei Grupul de AcŃiune Locală iniŃiat de Primăriile comunelor
Castelu şi Poarta Albă;
Analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunei
Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa la constituirea AsociaŃiei Grupul de AcŃiune Locală iniŃiat de Primăriile
comunelor Castelu şi Poarta Albă prezentate de domnul Delicoti Vasile, primarul comunei Poarta Albă,
judeŃul ConstanŃa;
Văzând avizele comisiilor de specialitate a Consiliului local nr. 1,2 şi 3, raportul şi avizul de legalitate
al secretarului Comunei Poarta Albă;
In conformitate cu prevederile O.G. nr. 26 / 2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii, cu modificările şi
completările ulterioare si cele ale Legii nr. 273 / 2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
In baza prevederilor art. 11 – 13 si cele ale art. 36, alin. (1), (2), lit. „e”si (7), lit „c”, din Legea nr.
215/2001, a administraŃiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi (2), lit. „f” si cele ale art. 115, alin.1, litera,, b” din Legea
nr. 215/2001, a administraŃiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă participarea Comunei Poarta Albă, prin Consiliul Local al Comunei Poarta Albă,
ca membru fondator, în vederea constituirii AsociaŃiei Grupul de Actiune Locală initiat de primăriile
comunelor Castelu si Poarta Alba, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ,
neguvernamental, apolitic, nonprofit şi cu caracter independent, reprezentând un parteneriat public –
privat.
Art. 2 – Se împuterniceşte dl. Delicoti Vasile, domiciliat în localitatea Poarta Albă, strada Grădinilor,
nr.2U, judeŃul ConstanŃa, posesor a CI seria KT, nr. 922906, eliberată de mun. Medgidia la data de
22.02.2011, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Comunei Poarta Albă, Actul Constitutiv
şi Statutul AsociaŃiei Grupul de AcŃiune Locală ,,Dobrogea 2 Centru-Dreapta”, precum şi orice alte acte
necesare înscrierii AsociaŃiei în Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor.
Art. 3 – Se aproba alocarea sumei de 1000 lei in vederea constituirii capitalului social al AsociaŃiei
Grupul de Actiune Locală ,, Dobrogea 2 Centru-Dreapta”.
Art. 4 – Hotararea Consiliului Local nr. 6/30.01.2014 privind aprobarea participarii comunei Poarta
Albă, judetul Constanta la constituirea Asociatiei Grupul de Actiune Locala initiat de Primăriile comunelor
Castelu, Cuza Voda si Poarta Alba, se abroga.
Art. 5 – Secretarul
unităŃii administrativ-teritoriale va comunica prezenta hotărâre: InstituŃiei
Prefectului, Primarului comunei, Biroului Contabilitate, Buget – FinanŃe şi Impozite şi Taxe şi o va face
publică prin afişare la sediul autorităŃii administraŃiei publice locale şi publicare pe site-ul Primăriei.
Art.6. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 13 consilieri „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0
„abŃineri”, din totalul de 13 voturi exprimate
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