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JUDETUL BISTRITA-NASAUD  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 
 

                   HOTARARE  
privind aprobarea participarii comunei Parva, jud. Bistrita-Nasaud la infiintarea „ASOCIATIEI Grupul de Actiune 

Locala “TARA NASAUDULUI " 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
Intrunit in sedinta ordinara in prezenta  9 consilieri: 

 
Avand in vedere: 

- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei PARVA, d-nul viceprimar d-nil Rus I.Ioan inregistrat la 
nr. 1720 din 06.07.2011; 
- raportul compartimentului de specialitate AGRICOL, DEZVOLTARE RURALA,URBANISM, 
- expunerea de motive a viceprimarului comunei Parva, nr.1719 din  06.07.2011; 
- raportul comisiei de specialitate nr.1718 din 06.01.2011. 

   - raportul de selectie al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin care sunt aprobate si finantate 
Grupurile de Actiune Locala pentru implementarea Axei IV - LEADER, a Programului National de Dezvoltare 
Rurala, din 03.06.2011, prin care a fost aprobat si Planul de Dezvoltare Locala si organizarea Grupului de 
Actiune Locala „Tara Nasaudului" proiect BN 1106/15.11.2010; 

- decizia de finantare cu nr. 60844/10.06.2011, a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, privind apelul 
de selectie nr.62143/02.08.2010 al parteneriatului Grup de Actiune Locala Tara Nasaudului; 

- prevederile HCL nr.4 din 12.02.2011 a comunei Parva privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli in anul 2011 

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.26/2000, cu privire la asociatii  si fundatii, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul dispozitiilor art. 36 (7), lit. a si art. 45 (2), lit.f, din Legea administratiei publice locale nr. 215 / 
2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTARA$TE: 
 

ART.1.- Se aproba participarea comunei Parva,jud. Bistrita-Nasaud, ca membru fondator, la 
infiintarea „Asociatiei Grupul de Actiune Locala “TARA NASAUDULU”I. 

ART.2. - Se aproba Actul Constitutiv si Statutul, „Asociatiei - GAL-« TARA NASAUDULUI", 
conform Anexei nr.1, respectiv nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

ART.3.-(1) Se aprobaA taxa de inscriere in Asociatie, in valoare de 500 lei, platibila de membrii fondatori 
la constituirea Asociatiei mentionate; 

(2).- Se aproba cotizatia anuala in valoare de I leu/locuitor, pentru sustinerea activitatilor lunare ale 
asociatiei, cuprinse in Planul de Dezvoltare Locala aprobat. 

ART.4.- Se mandateaza primarul comunei Parva , ca reprezentant legal pentru semnarea Actului 
constitutiv si Statutului Asociatiei si sa reprezinte comuna in cadrul asociatiei GAL - Tara Nasaudului . 

ART. 5.-Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarului 
comunei. 

ART. 6- Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei Parva, prin 
Compartimentul Secretariat-Relatii Publice,catre;. 

-Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud primarul comunei Parva, 
 -Compartimentul Financiar contabil 
-Asociatia-GAL-“TARA NASAUDULUI” 
-Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii rurale. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                 Contrasemneaza secretar, 
        STRUGARI IOAN                                                                      IOAN CALUS 
                                                         

 

Nr. 18 din 08.07.2011. 


