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HOTARARE
PRIVIND ASOCIEREA SI PARTICIPAREA COMUNEI ULMENI LA
CONSTITUIREA PARTENERIATULUI PUBLIC – PRIVAT GAL
”LICHIRESTI SUD ”
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara in
data de 28 Februarie 2013
Avind in vedere;
- expunerea de motive a primarului comunei Ulmeni, judetul Calarasi ,
inregistrata sub nr.327/23.02.2013, din care rezulta necesitatea aplicarii la axa
LEADER, din PNDR ca oportunitate de accesare a fondurilor europene prin
depunerea unui Plan de Dezvoltare Locala a unui teritoriu din care face parte si
comuna Ulmeni, la prima sesiunea de selectie din anul 2013;
- PNDR –Axa 4 LEADER , ghidul solicitantului pentru selectarea Grupurilor
de Actiune Locala aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale, nr.43/29.02.2012;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ulmeni,
inregistrat sub nr 878/28.02.2013;
- Prevederile art.36 alin. (4),lit.d, din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica;
In temeiul art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, rpublicata ,
cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE;
Art.1. Se aproba asocierea si partcitiparea comunei Ulmeni, din judetul Calarasi
la constituirea Parteneriatului Public – privat GAL ‚’’LICHIRESTI SUD ”
conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Scopul constituirii Parteneriatului public – privat GAL, Lichiresti Sud , il
reprezinta aplicarea la axa 4 LEADER. din PNDR, prin depunerea dosarului de
candiadatura si a Planului de Dezvoltare Locala in prima sesiune de selectie din
anul 2013.
Art.3. Se imputerniceste domnul Uleia Gheorghe , Primar al comunei Ulmeni, sa ne
reprezinte in cadrul Parteneriatului GAL „ Lichiresti Sud ”, sa semneze in numele si
pentru UAT Ulmeni, toate documentele necesare sustinerii actiunilor derulate in
vederea elaborarii si depunerii dosarului de canditataura.
Art.4. Prezenta va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si comunicata in termen
legal Institutiei Prefectului Judetului Calarasi.
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Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local Ulmeni nr.5/28.02.2013
Comunele care sunt asociate si participa la constituirea Parteneriatului public privat
GAL „Lichiresti Sud ”
1.Ulmeni
2.Spantov
3.Chiselet
4.Chirnogi
5.Curcani
6.Radovanu
7.Cascioarele
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