ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea aderării Oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ, prin Consiliul Local al
Oraşului Tîrgu Neamţ, la teritoriul LEADER reprezentat de Asociaţia Ţinutul Răzeşilor în
scopul accesării măsurilor 19.2, 19.3, 19.4 din PNDR 2014 – 2020
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- Prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;
- Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de
specialitate al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primărie oraşului Tg. Neamţ
înregistrate sub nr. 10679 din 18.05.2015;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică.
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. e, alin 7, lit. a şi lit. c, art. 45 alin 2, lit. f) şi art. 115,
alin.1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă aderarea Unității administrativ-teritoriale Oraşul Tîrgu Neamţ, prin
Consiliul local al Oraşului Tîrgu Neamţ, la teritoriul LEADER reprezentat de Asociaţia ŢINUTUL
RĂZEŞILOR şi nu vom adera la un alt parteneriat care va implementa o Strategie de Dezvoltare
Locală cu finanţare prin PNDR 2014-2020.
(2) Unitatea administrativ-teritorială Oraşul Tîrgu Neamţ, prin Consiliul local al
Oraşului Tîrgu Neamţ, se asociază teritoriului LEADER reprezentat de Asociaţia ŢINUTUL
RĂZEŞILOR în vederea rezolvării în comun a unor probleme identificate în Strategia de
Dezvoltare Locală (SDL).
Art.2. Se mandatează (domnul Harpa Vasilică, având funcţia de primar, cetăţean român, născut
la data de 16.04.1973 în comuna Timişeşti, jud Neamţ, domiciliat în oraşul Tîrgu Neamţ, str. Moş
Ion Roată, nr. 21, jud. Neamţ, posesor al C.I. seria NT, nr. 319620, eliberată de SPCLEP Tg. Neamţ
la data de 07.02.2006) primarul Oraşului Tîrgu Neamţ, să semneze documentaţia necesară cu
privire la accesarea măsurilor 19.2, 19.3, 19.4 din PNDR 2014 – 2020 de către Asociaţia ŢINUTUL
RĂZEŞILOR şi să reprezinte Consiliul Local şi oraşul Tîrgu Neamţ în relaţia cu Asociaţia
ŢINUTUL RĂZEŞILOR;
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 180 din 30.09.2013
privind aderarea şi participarea Oraşului Tîrgu Neamţ la Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală –
Ţinutul Zimbrului”.
Art. 4. Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, prin serviciile din subordine, va asigura aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .
Art. 5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală,
Autoritate Tutelară.
Iniţiator,
Primar
Harpa Vasilică

Avizat legalitate,
Secretar,
jr. Laura Elena Maftei

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
- PRIMAR NR. 10679 DIN 18.05.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind aprobarea aderării Oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ, prin Consiliul Local al
Oraşului Tîrgu Neamţ, la teritoriul LEADER reprezentat de Asociaţia Ţinutul Răzeşilor în
scopul accesării măsurilor 19.2, 19.3, 19.4 din PNDR 2014 – 2020

La ora actuală, în România funcţionează 163 de Grupuri de Acţiune Locală (GAL-uri).
La nivelul judeţului nostru, cât şi ale judeţelor învecinate, din discuţiile avute cu alte
localităţi, reiese faptul că majoritatea localităţilor partenere ale unui Grup de Acţiune Locală, au
accesat sume importante din PNDR, atât pe sector public cât şi privat, acestea contribuind la
dezvoltarea localităţilor respective.
Ca reprezentant al comunităţii, vă aduc la cunoştinţă faptul că, Comisia Europeană a avizat
PNDR 2014 – 2020 cu alocări superioare pe măsurile 19.2, 19.3, 19.4 (fosta măsură 431.1 şi 431.2,
din care face parte şi măsura 322 prin care s-au putut achiziţiona utilaje pentru serviciul de
Salubritate, ISU, reabilitări de drumuri, renovări de clădiri publice, etc).
Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei
dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată, implementată şi
administrată de echipa tehnică a Grupului de Acţiune Locală, care vor reprezenta interlocutorii
populaţiei din teritoriile respective, în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce
vor fi implementate.
Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate prin PNDR pentru
perioada 2014 – 2020, parteneriatele public-private (potenţiale Grupuri de Acţiune Locală) este
imperativ ca localitatea noastră să facă parte dintr-o asemenea entitate deoarece, viitoarea alocare va
ţine cont de mărimea teritoriului (km2), de numărul de locuitori şi de criteriile de performanţă
înregistrate de GAL-urile actuale.
Ca urmare, propun consiliului local spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind
aderarea Oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ, la
teritoriul LEADER reprezentat de Asociaţia Ţinutul Răzeşilor în scopul accesării măsurilor 19.2,
19.3, 19.4 din PNDR 2014 – 2020.

PRIMAR,
HARPA VASILICĂ

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală
NR. 10679 DIN 18.05.2015

AVIZAT,
PRIMAR,
HARPA VASILICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind aprobarea aderării Oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ, prin Consiliul Local al
Oraşului Tîrgu Neamţ, la teritoriul LEADER reprezentat de Asociaţia Ţinutul Răzeşilor în
scopul accesării măsurilor 19.2, 19.3, 19.4 din PNDR 2014 – 2020
Grupurile de Acţiune Locala sunt entităţi ce reprezintă parteneriate public - private,
constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un anumit teritoriu
omogen, care vor trebui să îndeplinească o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit şi
care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea localităţilor din componenta GAL.
Prin finanţarea acţiunilor ce vor fi întreprinse prin accesarea programului Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, măsurile 19.2, 19.3, 19.4, se urmăreşte stimularea formării de
parteneriate, pregătirea şi asigurarea implementării strategiilor de dezvoltare locală prin:
a) construcţia instituţionala la nivel local ;
b) asigurarea resurselor umane, financiare şi tehnice pentru susţinerea Grupurilor de Acţiune
Locale;
c) instruirea personalului Grupurilor de Acţiune Locale în vederea elaborării şi implementării
strategiilor de dezvoltare locală;
d) animarea teritoriului.
GAL-urile reprezintă soluţia concretă, transformarea în realitate a potenţialului pe care
comunităţile locale îl pot valorifica pentru a se putea înscrie în această nouă abordare a dezvoltării
satului european, o abordare prin care se încurajează întoarcerea şi/sau stabilirea tinerilor în teritoriul
LEADER şi dezvoltarea economică, socială şi culturală a acestuia. Pentru a sprijini acest demers se
pune accentul pe: stimularea parteneriatelor, transferul de cunoştinţe şi implementarea iniţiativelor
inovative, dar mai ales, pe implicarea reală a cetăţenilor în deciziile strategice pe termen lung.
Partenerii economici privaţi, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile vor reprezenta cel
puţin 51% la nivel decizional. Reprezentanţii oraşelor vor reprezenta maximum 25% la nivel
decizional (organisme de conducere ale GAL-ului şi comitet de selecţie) şi raportat la populaţia
acoperită într-un teritoriu GAL.
Asociaţia Ţinutul Răzeşilor (fostul GAL Dragomireşti – Ştefan cel Mare) are o populaţie de
60.224 locuitori, cuprinzând 18 comune: 17 din judeţul Neamţ (Bargauani, Bodesti, Dobreni,
Dulcesti, Dragomiresti, Faurei, Girov, Grumazesti, Negresti,
Petricani, Razboieni,
Ruginoasa, Stefan cel Mare, Trifesti, Tibucani, Tupilati si Valeni) şi o comună din judeţul Iaşi
(Ciohorani).
LEADER se aplică în teritorii coerente cu o populaţie cuprinsă între 10.000 – 100.000 de
locuitori, reprezentate de Unităţi Administrativ Teritoriale - comune şi Unităţi Administrativ
Teritoriale - oraşe mici cu o populaţie de maximum 20.000 de locuitori.
În anul 2013, prin H.C.L. nr 180 din 30.09.2013, oraşul Tg. Neamţ a aderat la GAL Ţinutul
Zimbrului, dar această aderare nu s-a finalizat deoarece populaţia oraşului Tg. Neamţ reprezintă mai
mult de 25% din totalul populaţiei aferente teritoriului respectiv.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă înaintăm spre analiză şi aprobarea proiectul de
hotărâre privind aprobarea aderării Oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ, prin Consiliul Local
al Oraşului Tîrgu Neamţ, la teritoriul LEADER reprezentat de Asociaţia Ţinutul Răzeşilor în
scopul accesării măsurilor 19.2, 19.3, 19.4 din PNDR 2014 – 2020.
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală,
Ing. Amihăilesei Daniel

