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HOTARARE
Privind aprobarea includerii teritoriului Comunei Stelnica, In teritoriul Grupului Local

FEPAM - FLAG Bratul Borcea, judetul lalomita, teritoriu care va fi arie eligibila a Strategies
de dezvoltare durabila elaborata si implementata de Asociatia FLAG Bratul Borcea pentru
perioada 2014 - 2020 si participarea UAT STELNICA ca membru in cadrul Parteneriatului

FLAG Bratul Borcea
Initiator!: Primar al Comunei Stelnica, judetul lalomita, MARIN GICA
Numarul de inregistrare §i data depunerii proiectului:46/08.12.2015

Consiliul Local Stelnica, intunit in sedinta de lucru ordinara din data de 18.12.2015,
Avand Tn vedere;

- Expunerea de motive a initiatorului;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Stelnica, judetul lalomita;
- termenii de referinta din Ghidul solicitantului pentru sprijinul pregatitor pentru Tnfiintarea

parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a
zonelor pescaresti,

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) si e) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A § T E :

Art.1. Se aproba includerea teritoriului Comunei STELNICA, judetul lalomita in
teritoriul Grupului Local FEPAM - FLAG Bratul Borcea, judetul lalomita, teritoriu unde
va fi implementata o Strategie de Dezvoltare Integrata a Zonelor Pescaresti

Art.2. Se aproba participarea Comunei STELNICA ca membru in cadrul
Parteneriatului FLAG Bratul Borcea.

Art.3. In cadrul Parteneriatului FLAG Bratul Borcea, judetul lalomita, Comuna
Stelnica va fi reprezentata de MARIN GICA. Persoana desemnata este imputernicita sa
semneze Acordul de constituire a Parteneriatului FLAG Bratul Borcea si Declaratia de
Angajament de participare la elaborarea strategiei.

Art.4. Comuna STELNICA, judetul lalomita ca teritoriu administrativ nu va fi inclusa
Tn zona eligibila a niciunei alte entitati de tip Grup Local FEPAM (FLAG) ce va functiona
prin programul POPAM 2014 - 2020, cu exceptia FLAG Bratul Borcea, judetul lalomita.

Art.5. Comuna STELNICA, judetul lalomita nu va adera la nici un alt parteneriat de
tip Grup Local FEPAM (FLAG) ce Tsi va desfasura activitatea pe teritoriul Comunei
STELNICA, judetul lalomita.

Art.6. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei;
Primarului comunei Stelnica

- Institutiei Prefectului-Judetul lalomita
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