
Romania 
Judetul DAMBOVlTA 
Comuna BREZOELE 
Consiliullocal BREZOAELE 

Hotararea 

privind acordul de aderare a 
Unitatii Administrativ-Teritoriale- Comuna BREZOAELE, din judepll Dambovita, 

Ia PARTENERIATULUI LOCAL TITU in perioada 2014-2020 

Consiliullocal al Unitatii Administrativ-Teritoriale - Com una BREZOAELE intrunit in 
~edin!a extraordinara in data de 06.05.2015 

Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului comun ei Brezoaele 
- Rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei 
Brezoaele 

In conformitate cu: 
- Prevederile art. 11, alin (1) ~i (2), din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
cu completarile ~i modificarile ulterioare; 
- Prevederile art.35 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, q.t modifidirile 
~i completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 1 alin (1) ~i (2), art. 2-8, art. 20-27/\2 din OG 26/2000, cu privire Ia 
asociatii ~i fundatii cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Sub-masura 19.1 Sprijin pregatitor pentru 
elaborarea strategiilor de dezvoltare /ocala; 

In temeiul prevederilor art36, alin 2 litera e) ~i alin. 7 lit. c) , precum ~i cele ale 
art. 115 alin (1) lit. b), din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare 

HOTARA~TE: 

Art.t. Se aproba acordul de aderare a Unitatii Administrativ-Teritoriale - Comuna 
Brezoaele, la teritoriul LEADER pentru constituirea PARTENERIATULUI LOCAL TITU, 
care t~i propune sa acceseze fonduri nerambursabile in cadrul PNDR 2014-2020 prin 
Sub-masura 19.1 Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare /ocala in 
vederea elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala menita sa contribuie la o dezvoltare 
durabila, economica, sociala ~i culturala, a teritoriului pe care il reprezinta. 

Art.2.(1) Se desemneaza domnul Tudorache Nicolae, primarul comunei, ca reprezentant 
al Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Brezoaele la constituirea 
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PARTENERIATULUI LOCAL TITU ~i se mandateaza sa semneze Acordul de Parteneriat, 
care va fi depus ca Anexa nr. 3 Ia Cererea de finantare pentru obtinerea sprijinului 
pregatitor pe Sub-miisura 19.1. 

Art.3 (1) Unitatea Administrativ-Teritoriala- Comuna Brezoaele se angajeaza ca nu va 
adera Ia un alt parteneriat care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locala cu 
finantare prin PNDR 2014-2020; . 
(2) Aderarea sau parteneriatul Unitatii Administrativ-Teritoriale -~Comuna Brezoaele Ia 
o alta structura asemnatoare (de tip Grup de Actiune LocaHi) duce Ia excluderea UAT
Comuna Brezoaele din programul LEADER pentru perioada de programare 2014-2020. 

Art.4 Cu ducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputernice~te 
Primarul comunei Brezoaele . 

Art.S - Secretarul comunei Brezoaele va comunica prezenta hotarare cu: 
- Primarul comunei Brezoaele 
- Institutia Prefectului - Judetul Dambovita; 
- Institutiile ~i persoanele interesate in vederea aducerii Ia indeplinire. 

Localitatea Brezoaele 
Data 06/05/2015 
Nr. 20 
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ntrasemneaza 
Secretar 

FLOREA ION 
L.S. 




