
ROMÂNIA 
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                                    
CONSILIUL LOCAL COCORA
 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea aderarii Comunei Cocora la teritoriul LEADER constituit sub denumirea de

Asociaía Grupul de Actiune Locala Ialomita Centrala ,,Balaciu-Cazanesti-Reviga''

             Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
             Având în vedere:
             - Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare
             - Ghidul Solicitantului Măsura 19-Sub-Măsura 19.1 pentru participarea la Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală 2014-2020 axa LEADER prin care comunele şi oraşele mici sunt încurajate să 
colaboreze în scopul dezvoltării economice locale.
             Examinînd:
              -raportul nr.928 din 27.04.2015 al compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului 
privind participarea comunei Cocora în proiectul la teritoriul LEADER Grupul de Acţiune Locală
Balaciu-Căzăneşti-Reviga;
               -raportul de avizare nr.1024/06.05.2015 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, protecţia mediului şi turism;
               -raportul de avizare nr.1042/06.05.2015 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
               În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.,,e", alin.(7) lit.,,c'' din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

                Art.1.Se aprobă aderarea  comunei Cocora la teritoriul LEADER constituit sub denumirea 
de Asociaţia ,,Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală ,,Balaciu-Căzăneşti-Reviga''.
                Art.2.În conformitate cu ghidul aplicantului Autoritatea  Publică Locală nu va adera la un alt
parteneriat ce va implementa  o Strategie de Dezvoltare Locală(SDL) cu finanţare prin PNDR 2014-
2020.
                 Art.3.Calitatea de membru al asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Balaciu-Căzăneşti-
Reviga va fi prevăzută în Actul Constitutiv.
                 Art.4.Reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale Cocora în cadrul Asociaţiei Grupul 
de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală ,,Balaciu-Căzăneşti-Reviga'''este primarul  localităţii Cocora sau 
împuternicitul acestuia desemnat pe baza unui mandat de reprezentare aprobat prin dispoziţie.
                 Art.5.Unitatea Administrativ Teritorială Cocora  va cotiza către Asociaţia Grupul de 
Acţiune Locală Ialomiţa Centrală ,,Balaciu-Căzăneşti-Reviga'' cu o suma reprezentând  1,5 lei/ 
locuitor/an.
                 Art.6.Obligaţiile financiare rezultate din aderarea  prevăzută la art.1 se suportă din bugetul 
local al comunei Cocora.
                 Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Cocora.
                 Art.8.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea 
exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.
              
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                          DRAGOSIN  AUREL                                                   Secretarul comunei,
                                                                                                                  Stanciu Constantin
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