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JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STELNICA

H O T A R A R E
privind participarea financiara a Comunei Stelnica la sustinerea proiectului

,,Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategic! de dezvoltare locala pentru
Parteneriatul GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA" in conformitate Decizia de finantare D

19100000011582300002/12.01.2016

Consiliul local al comunei Stelnicajudetul Ialomita,intrunit in sedinta de lucru ordinara din data de
30.01.2016,

Avand in vedere;
- Prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea sub-masurii 19.1 ,,Sprijin pregatitor pentru

elaborarea strategiilor de dezvoltare locala".
- prevederile HCL nr. 16 din 28.03.2015 privind aderarea comunei la Asociatia GAL DANUBIUS

IALOMITA-BRAILA,
EXAMINAND:

- expunerea de motive nr. a primarului comunei
- raportul de avizare al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului

In temeiul prevederilor art.36 alin (7) lit 'c,respectiv art 45 alin (2) litera "f" din Legea administrate! publice
locale nr.215/2001 ® modificata si completata .

H O T A R A S T E :

Art.l- Se aproba participarea Comunei STELNICA, cu suma de 5.000 lei, suma necesara
pentru sustinerea proiectului initiat de Asociatia GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA, proiect
intitulat ,,Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategic! de dezvoltare locala pentru parteneriatului
GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA fmantat pe Masura 19.1 ,,Sprijin pregatitor" din cadrul
PNDR 2014-2020.in conformitate cu Decizia de finantare 19100000011582300002/12.01.2016

Art.2- Suma aprobata se va folosi de catre Asociatia GAL GAL DANUBIUS IALOMITA-
BRAILA exclusiv pentru sustinerea cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru proiectul mentionat la
art.l al prezentei hotarari.

Art.3-Obligatiile financiare mentionate la art. 1 se suporta din bugetul local al Comunei
STELNICA.

Art.4-Dupa finalizarea proiectului mentionat la art. 1, Asociatia GAL DANUBIUS
IALOMITA-BRAILA este obligata sa restituie Comunei STELNICA sumele rambursate de catre
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, in baza contractului de finantare. Sumele se vor imparti
in mod egal catre toate comunele care au participat la sustinerea proiectului mentionat la art. 1 al
prezentei hotarari.

Art.5-Primarul comunei si contabilul aparatului de specialitate vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

DE SEDINTA
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