ROMANIA
JUDETUL DOLJ
COMUNA PLENITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA
HOTARARE
Consiliul Local al Comunei Plenita, intrunit in sedinta extraordinara din 20.01.2016.
Analizand adresa nr. 11 din 12.01.2016, inregistrata sub nr. 63.83 din 13.01.2016 prin
care O.P.S.P.A. “SF. NICOLAE” CALAFAT adreseaza Consiliului Local al comunei Plenita
invitatia de a adera la teritoriul eligibil pescaresc al judetului Dolj, expunerea de motive a
primarului comunei Plenita inregistrata sub nr. 6435 din 14.01.2016;
Potrivit prevederilor:
- Ghidului Solicitantului, pentru participarea la Programul Operational pentru Pescuit
si Afaceri Maritime 2014 – 2020, prioritatea Uniunii nr.4 – “Cresterea gradului de ocupare a
fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale” in vederea obtinerii finantarii nerambursabile
prin care comunele si orasele mici sunt incurajate sa colaboreze in scopul dezvoltarii
economice locale si regionale;
-O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii modificata si completata i prin Legea
nr. 246/2005;
În temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e) si alin. 7 lit. a) si c), precum si art. 45 din Legea
nr.215/2001 a admninistratiei publice locale, republicata;
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba includerea teritoriului Comunei Plenita in teritoriul eligibil pescaresc
din lunca Dunarii, judetul Dolj, in cadrul parteneriatului public privat reprezentat de Asociatia
Organizatia Producatorilor Din Sectorul Pescuitului Si Acvaculturii “Sf. Nicolae”.
Art.2. Comuna Plenita va sustine toate demersurile pentru constituirea parteneriatului
public – privat si pregatirea strategiei de dezvoltare locala a zonei pescaresti din Lunca
Dunarii, judetul Dolj pentru perioada de finantare 2014 – 2020 in cadrul Programului
Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime.
Art.3. Comuna Plenita nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o strategie de
dezvoltare locala cu finantare prin P.O.P.A.M. 2014 – 2020;
Art.4. Se desemneaza dl. Calafeteanu Mihai Puiu, primarul comunei Plenita, ca
reprezentant al Comunei Plenita la constituirea parteneriatului public privat.
Art.5. Cu ducerea la indeplinirea hotararii, se insarcineaza primarul comunei Plenita.
Art.6 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se transmite catre Institutia
Prefectului Judetului Dolj, Primarul comunei Plenita si AOPSPA. Sf. “Nicolae” din Calafat.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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