ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 45/30.04.2015
privind includerea UAT Comuna Frecatei în teritoriul eligibil LEADER acoperit de
Parteneriatul ”Grup de Acțiune Locală Razim” Tulcea, care va implementa o
Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2014 - 2020
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având referatul de aprobare al primarului comunei Frecatei, prin care supune spre
aprobare Consiliului Local Frecatei includerea în teritoriul eligibil LEADER acoperit de
parteneriatul ”Asociatia G.A.L. Razim” Tulcea, care va implementa o SDL prin
intermediul PNDR, măsura 19, în perioada de programare 2014 – 2020;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit ”e,”, alin.7 lit. ”a” din Legea nr.215/2001
privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare.
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate
Frecatei, județul Tulcea.

din cadrul Consiliului Local

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. 2, lit. (f) și art. 115 alin. 1, lit (b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările
ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se aprobă includerea U.A.T. comuna Frecatei în teritoriul eligibil LEADER
acoperit de parteneriatul ”Asociatia G.A.L. Razim” Tulcea, cuprinzând U.A.T. –urile
comunelor: Frecatei, Mihail Kogalniceanu, Sarichoi, Mihai Bravu, Babadag, Slava
Cercheza, Baia, Jurilovca, Ceamurlia de Jos.
Art. 2. U.A.T. comuna Frecatei, aderă la teritoriul eligibil LEADER reprezentat de
„Asociatia G.A.L. Razim” Tulcea, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare
Locală în perioada 2014 – 2020.
Art. 3. Autoritatea publică locală nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o
SDL cu finanțare PNDR 2014-2020.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată în copie primarului comunei Frecatei, tuturor
celor interesați, Instituției Prefectului Județului Tulcea, Asociatiei „G.A.L. Razim” Tulcea
și va fi făcută publică prin afișare la sediul Primariei comunei Frecatei.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi
12 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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