
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                    

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL 

 HOTĂRÂREA nr.45 

Din 29 august 2014 

Privind participarea comunei Ogra,în calitate de membru al Asociaţiei GAL Podişul Târnavelor, la 

elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului acoperit de GAL 

Podişul Târnavelor pentru perioada 2014-2020, în vederea susținerii proiectelor de dezvoltare 

rurală ce vizează teritoriul administrativ al comunei Ogra 

 

Consiliul local întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

  Având în vedere:  

- Raportul de specialitate  nr.3004 /21.07.2014, al Biroului Financiar contabil-Resurse 

Umane la proiectul de hotărâre prin care se propune aprobarea participării comunei Ogra,în calitate 

de membru al Asociaţiei GAL Podişul Târnavelor, la elaborarea şi implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală a teritoriului acoperit de GAL Podişul aTârnavelor pentru perioada 2014-2020 și a 

susținerii proiectelor  de dezvoltare rurala ce vizeaza teritoriul administrativ al comunei noastre; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.2 si 3 din cadrul consiliului local; 

-Hotărârea Consilului local al comunei Ogra nr. 23/4.08.2011,privind asocierea şi 

participarea comunei Ogra la constituirea Asociaţiei GAL Podişul Târnavelor; 

Ţinând cont de prevederile art.35 alin.(3),(4) şi (6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit. “b” si “e”, alin.(4) lit.”a”, alin.(7) 

lit.”a”,art.37 si art.45 alin.(2) lit.”d” si art.115 li.”b” din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1Se aprobă participarea U.A.T- comuna Ogra, în calitate de membru al Asociaţiei 

GAL Podişul Târnavelor, la elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală   a 

teritoriului acoperit de GAL Podişul Târnavelor pentru perioada 2014-2020, în vederea susţinerii 

proiectelor de dezvoltare rurală ce vizează teritoriul administrativ al comunei Ogra. 

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei din bugetul local  ca şi contribuţie  a 

comunei Ogra pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului acoperit de GAL 

Podişul Târnavelor pentru perioada 2014-2020. 

Art.3 Se mandatează dl. primar Palaghie Marian să semneze în numele şi pentru 

comuna Ogra toate documentele privind elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală a teritoriului acoperit de GAL Podişul Târnavelor, în vederea accesării fondurilor europene 

pentru dezvoltare rurală. 

Art.4 Proiectul de Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului acoperit de GAL Podişul 

Târnavelor va fi prezentat si completat in urma dezbaterilor publice ( site-uri UAT component GAL, 

site GAL, adunari publice). 

Art.5 Forma finala a Strategiei de Dezvoltare Local va fi aprobata de fiecare unitate 

administrativ  teritoriala component a GAL Podisul Tarnavelor, prin hotarare a consiliului local. 

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează Primarul 

comunei Ogra şi Biroul Financiar contabil-Resurse Umane. 

Art.7 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Mures, Primarului 

comunei Ogra, Biroului Financiar contabil-Resurse Umane si  Asociatiei GAL Podisul Tarnavelor. 
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