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HOTĂRÂRE 

privind aderarea comunei Unguriu, judeţul Buzău,   

la Asociaţia Grup de Acţiune Locală «Colinele Buzăului»  

pentru programarea aferentă Programului Naţional de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020 
 

 

 

Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judeţul  Buzău  , 

Având în vedere : 

-  Expunerea de motive a primarului comunei  Unguriu nr. 5038/ 2014 ; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Unguriu nr. 5039/ 2014 ; 
- Avizul comisiilor de specialite ale Consiliului local Unguriu ; 
- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului; 

- Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- art.36, alin.(2), lit.e) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

  

      În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit “b” din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările 

şi completările ulterioare , 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă aderarea Comunei Unguriu , judeţul Buzău , la Asociaţia Grup 

de Acţiune Locală « Colinele Buzăului » , cu denumirea prescurtata GAL, cu sediul 

în incinta Centrului de zi « Iulia Haşdeu » , sat Ojasca , comuna Unguriu, judeţul 

Buzău , CIF 30985043/06.12.2012 , pentru programarea aferentă Programului 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 . 

 

 



 

 

Art.2. Comuna Unguriu , judetul Buzău , se obligă să nu adere la un alt 

parteneriat ce va implementa o strategie de dezvoltare locală cu finanţare prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 . 

 

Art.3. Se împuterniceşte primarul comunei Unguriu , judeţul Buzău, domnul 

Tirizică Gheorghiţă , pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotaărâri . 

 

Art.4.   Secretarul  comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostinţă  publică  şi  

transmiterea  prezentei  hotaărâri   autorităţilor , instituţiilor  şi  persoanelor  fizice  

şi  juridice  interesate . 

 

 

 

             PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ   , 
              Consilier Stăruiala Grigore                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                             SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 
                                                                     Jr. Marin Adrian Vasile 

 

 
 
 
 

 
 
 

Unguriu , 11.12.2014 

Nr. 40 

 

 

 

 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa din data de 11.12.2014, 

cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei publice locale, republicată şi 

actualizată , cu un număr de 11 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 împotrivă , din numărul total de 11 consilieri în 

funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă 

 


