
 
ROMÂNIA  

JUDEŢ UL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

privind aderarea si participarea Orasului Tirgu Neamt  la Asociaţia  “GRUPUL D E 
ACTIUNE LOCALA- Tinutul Zimbrului” 

 
 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
 Având în vedere prevederile art.35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  
precum si prevederile Legea bugetului de stat nr.5/2013 si ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare 
 Avand in vedere prevederile art. 68 din Regulamentul Consiliului Europei nr. 1698 /2005 
privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală; 
 Avand in vedere prevederile axei nr.4  –LEADĂR , privind Grupul de Acţiune Locală,  
finanţat prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FRADER), al 
Regulamentului de aplicare al politicilor agricole ale Uniunii Europene prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR); 
 Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate realizat de Directia Buget-Contabilitate, din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ , înregistrat 
sub nr. 14527/30.09.2013 ; 
 In temeiul,art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “b”, alin.  (4) lit. “a”,alin. (7) lit. “a”si art. 37 art. 45 lit. 
„d” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare . 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1: Se aprobă aderarea si participarea Orasului Tirgu Neamț la Asociatia “GRUPUL D E 
ACTIUNE LOCALA- Tinutul Zimbrului” , ce va servi la dezvoltarea comunitătii prin finantarea 
proiectelor publice si private de interes local ; 
 Art.2: Se imputerniceste primarul Orasului Tirgu Neamt , Harpa Vasilicã, sa semneze in  
numele si pentru Consiliul Local , formularul de adeziune la Asociatia “GRUPUL DE ACTIUN E 
LOCALA- Tinutul Zimbrului” si sa reprezinte Orasul Tirgu Neamt in cadrul acesteia; 

Art.3. Primarul  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic-
contencios, administratie locala, autoritate tutelara, va lua măsurile ce se impun pentru aderarea si 
participarea Orasului Tirgu Neamt.  
 Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
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