
 
 

HOTĂRÂRE 

   privind  acordul C.L.Daia  de a face parte din  teritoriul acoperi Strategia de Dezvoltare Locală a ,,Asociației Giurgiu -

Tradiția Pescuitului Dunărean ,,   

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.  7824 / 2015 

 -raportul  secretarului comunei Daia  nr. 7825  / 2015 

-raportul de avizare al comisiei  juridice nr. 8109 / 2015 

-prevederile Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 

 privind Fondul  european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 

2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE)  nr. 1198/2006 și (CE) nr.  791/2007 ale Consiliului și a 

Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului  European și al Consiliului  

-prevederile Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 

2013 de  stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de  coeziune, Fondul european agricol  pentru dezvoltare rurală și Fondul 

european pentru pescuit și afaceri maritime,  precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european,  Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri  maritime și de abrogare a Regulamentului (CE)  nr. 1083/2006 al Consiliului  

-prevederile art.11 (1,2 ), art.12(1) art. 36, (2) , lit.,,e,, , (7 ), lit.”a” ,din Lg.nr.215/2001,a administraţiei  publice 

locale,  republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.7 (2 ) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica , republicată 

și anunțul  nr. 6775  / 2014 

-prevederile art. 35 din Lg.nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare, 

 -Programul Operational  pentru Pescuit și  Afaceri Maritime  2014-2020  

 In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

H O T A R A Ş T E 

 

 Art.1. Consiliul Local al comunei Daia , județul Giurgiu  își exprimă acordul de a face parte din  teritoriul 

acoperi Strategia de Dezvoltare Locală a ,,Asociației Giurgiu -Tradiția Pescuitului Dunărean ,,   

 Art.2. Se desemnează domnul Barbu Vasile-Mihail ,primar, ca reprezentant al comunei  Daia să 

 semneze acordul de a face parte din  FLAG Giurgiu și comuna Daia . 

Art.3.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către  primarul comunei Daia . 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

ȘTEFAN ION          NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

DAIA, 16.12. 2015 
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 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  11  voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al comunei  Daia , 

județul Giurgiu 


