
RO MAN IA
JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI BILCA

HOTARARE

privind aprobarea aderirii comunei BILCA Ia
Asociafia Grupul de Acfiune Locala (G.A.L.) Tinutul Bucovinei pentru perioada

2014-2020

Consiliul local al comunei Bilca,
Avdnd in vedere oportunit[Jile de finanfare prin Programul National de Dezvoltare Rurala - Axa 4 - LE ADER;
Regulamentul (lE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European qi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind
sprijinul pentru dezvoltare rural[ acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurall (FEADR) gi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 169812005 al Consiliului
Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 80812014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European qi al Consiliului privind sprijinul
pentru dezvoltare rural[ acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural[ (FEADR);
Regulamentul delegat (IrE) nr. 80712014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE)
nr.1305/2013 al Parlamentului European gi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurali acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurall (FEADR) gi de introducere a unor dispozilii tranzitorii;
Regulamentul (uE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European gi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor dispozilii comune privind Fondul european de dezvoltare regional6, Fondul social european,
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural[ qi Fondul european pentru pescuit gi

afaceri maritime, precum gi de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare
regional5, Fondul social european, Fondul de coeziune gi Fondul european pentru pescuit gi afaceri maritime qi

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 108312006 al Consiliului;
Regulamentul delegat (uE) nr. 48012014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1303/2013 al Parlamentului European gi al Consiliului de stabilire a unor dispozilii comune privind Fondul
european de dezvoltare regionald. Fondul social european. Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rural[ gi Fondul european pentru pescuit gi afaceri maritime, precum gi de stabilire a unor dispozilii
generale privind Fondul european de dezvoltare regionalE, Fondul social european, Fondul de coeziune gi

Fondul european pentru pescuit gi afaceri maritime;
Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 21512014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 ai Parlamentului European gi al Consiliului de stabilire a unor
dispozilii comune privind Fondul european de dezvoltare regionall, Fondul social european, Fondul de
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralI gi Fondul european pentru pescuit gi afaceri
maritime, precum gi de stabilire a unor dispozilii generale privind Fondul european de dezvoltare regional[,
Fondul social european, Fondul de coeziune qi Fondul european pentru pescuit qi afaceri maritime, in ceea ce
priveqte metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimb[rile climatice, stabilirea
obiectivelor de etapi pi a fintelor in cadrul de performantl gi nomenclatura categoriilor de intervenfie pentru
fondurile structurale gi de investilii europene: prevederile Acordului de delegare a sarcinilor legate de
implementarea masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 susfinute prin Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala:
prevederile O.U.G. nr. 4l/2014 privind infiinJarea, organizarea qi funcJionarea Agentiei pentru Finan{area
Investifiilor Rurale, prin reorganizareaAgenliei de Plfii pentru Dezvoltare Rural[ qi Pescuit;
prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociafii qi funda1ii. cu modificlrile si completirile ulterioare
prevederile axt. 36 , alin. 2 lit e si alin. 7 lit c din Legea nr. 2 I 512001 a administrafiei publice locale , republicata

, cu modificdrile si completirile ulterioare.
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,

-raportul favorabil de avizare al comisiei pentru dentoltare economico socialE buget
finanfe,administrarea domeniului public gi privat al comunei agriculturd,gospoddrire comunald,protecfia
mediului,servicii gi comerf inregistrat u m.2324 dlrr.25.03.2016

-raportul favorabil de avizare a comisia pentru administrafia publicd localS, juridicd gi de disciplinE,
apdrarcaordinii qi linigtii publice, a drepturilor cetifenilor inregistrat clunr.2326 dn25.03.2016;

Intemeiul art.45,alin. l siart. 115.alin. l,litbdinLegeanr.2l5l200l aadminisfrafieipublicelocale,
republicata, cu modificdrile si completlrile ulterioare ,

HOTARA$rE:

Art.l. - Se aprob[ aderarea comunei Bilca, judetul Suceava in calitate de membru cu drepturi depline la
Asociafia Grupul de Acfiune Local[ (G.A.L.) Tinutul Bucovinei Fratatutii Vechi pentru perioada 2Ol4 -2020.
Art.2. - Comuna Bilca, judetul nu va aderalaun alt parteneriat de tip G.A.L. ce va implementa o Strategie de
Dezvoltare Local[ (SDL) cu finanfare prin P.N.D.R.20L4 -2020.
Art. 3. - Se desemneaz-dcareprezentant legal al comunei in cadrul Acliune LocaJ["(pr$-.._L,l!inu-tul B-gc,olinei
Fratautii Vechi, domnul Rusu Zaharie, Primar al comunei, legitimat cu ef,;s im;"fl65,.J G.NP
t6s03083332t6.
Art .4. - Se imputernicegte domnul Rusu Zaharie in calitate de reprezentant legal al "cpmilfinfl:gilca 

judeful
Suceava, in cadrul Asociatiei Grupul de Acfiune Locali (G.A.L.) Tinutul Bucovinei Fratautii Vechi sI semneze
legal valabil in numele gi penku comuna Bilca, judelul Suceava protocolul de parteneriat pi toate documentele
necesare constituirii parteneriatului gi desf[qurlrii activitlfii de c[tre Asociatia Grupul de Ac(iune Locali
Tinutul Bucovinei Fratautii Vechi pentru perioada 2014-2020.
Art.s. - Primarul idifrffiei Bilca judetul Suceava va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.
Art.6. - Secretarul comunei Bilca, va comunica prezenta h.lgfg-" Institufiei Prefectului Judetului Suceava in
vederea exercitdrii conkolului de legalitate. Primarului CI'binunei Bilca in vederea ducerii la indeplinire,
Asociatiei Grupul de Actiune Local[ (G.A.L.) Tinutul Bucovinei Fratautii Vechi, compartimentelor, birourilor
gi serviciilor interesate din cadrul Primlriei comunei Bilca si o va aduce la cunogtinfi publici prin afigare la
sediul Primlriei gi pe pagina de internet si/sau presa.
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