ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737455 – REBRICEA - Telefon/fax:
0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA Nr. 13/2016
privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2016, pentru U.A.T. Comuna
Rebricea, din bugetul local al comunei Rebricea, catre Grupul de Actiune
Locala Stefan cel Mare
având în vedere:
- adresa Grupului de Actiune Locala Stefan cel Mare, inregistrata la Primaria comunei
Rebricea sub nr. 725/29.01.2016, prin care se solicita achitarea cotizatiei aferenta anului 2016,
in calitate de membru al acestuia;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Rebricea,
raportul compartimentului de resort şi raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
în conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) lit. „a” şi art. 115 alin.
(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă plata cotizatiei aferente anului 2016, pentru U.A.T. Comuna Rebricea,
din bugetul local al comunei Rebricea, catre Grupul de Actiune Locala Stefan cel Mare, in
calitate de membru al acestuia, in suma de 5000 lei.
Art.2. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr.
544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in
termenul prevazut de lege.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
Primarului comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea, Grupului de Actiune Locala
Stefan cel Mare si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege.
Art.4. Primarul comunei Rebricea va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri, prin compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul
aparatului de specialitate.
Rebricea, 29 februarie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Asandei Sorinel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizației aferente anului 2016, pentru
U.A.T. Comuna Rebricea, din bugetul local al comunei Rebricea,
către Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Inițierea prezentului proiect de hotărâre s-a realizat ca urmare a adresei Grupului de Acțiune
Locală (GAL) Ștefan cel Mare Iași, înregistrată la Primăria comunei Rebricea sub nr. 725 / 29.01.2016,
prin care se solicită achitarea cotizației aferentă anului 2016, în calitate de membru al acestuia.
Așa cum bine știți, UAT Comuna Rebricea este membru cu drepturi depline al Grupului de
Acțiune Locală Ștefan cel Mare încă din anul 2010 și, în conformitate cu actul de aderare, membrii
asociației au obligația să plătească o cotizație anuală stabilită de Adunarea Generală. Această cotizație
este stabilită pe anul 2016 la valoarea de 5.000 lei prin Hotărârea nr. 3/2016 a GAL Ștefan cel Mare.
Această sumă stabilită este justificată de necesitatea funcționării GAL până la data debutului
strategiei de dezvoltare locală 2014-2020, astfel încât să fie realizată o continuitate a activităților legate
de animarea și informarea membrilor cu privire la proiectele derulate prin PNDR și colectarea de
propuneri de proiecte în vederea întocmirii strategiei de acțiune locală pentru perioada 2014-2020.
Vă reamintesc faptul că o astfel de activitate a avut loc anul acesta pe 26 ianuarie la Clubul
copiilor din Draxeni, unde reprezentanți ai GAL Ștefan cel Mare și specialiști din cadrul Oficiului
Județean de Consultanță Agricolă Vaslui s-au întâlnit cu persoanele interesate în scrierea și depunerea
de proiecte pentru atragerea de fonduri europene, în cadrul unui atelier de lucru în urma căruia s-au
stabilit idei de proiecte ce vor fi incluse în strategia GAL.
Importanța activării ca membru în cadrul unui Grup de Acțiune Locală este subliniată și de faptul
că oportunitățile de finanțare a proiectelor depuse prin GAL sunt multiple, ținând cont că în noul
exercițiu PNDR 2014-2020 Grupurile de Acțiune Locală au la dispoziție fonduri europene
nerambursabile în valoare totală de 700 milioane de euro, aproape dublu față de alocarea din exercițiul
anterior 2007-2013.
Având în vedere cele anterior expuse, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin.
(4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) lit. „a”

din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, supun spre aprobare proiectul de hotărâre și
adoptarea lui în forma prezentată.
29 ianuarie 2016
P R I M A R,

ing. Radu Valerică

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
VICEPRIMAR
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului
2016, pentru U.A.T. Comuna Rebricea, din bugetul local al comunei Rebricea,
catre Grupul de Actiune Locala Stefan cel Mare

Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Rebricea are la baza adresa
Grupului de Actiune Locala Stefan cel Mare, inregistrata la Primaria comunei Rebricea sub
nr. 725/29.01.2016, prin care se solicita achitarea cotizatiei aferenta anului 2016, in calitate
de membru al acestuia.
Prin Hotararea nr. 3/22 aprilie 2015 a GAL Stefan cel Mare, s-a stabilit pentru U.A.T.-uri o
cotizatie, in valoare de 5000 lei, iar pentru partenerii din mediul privat o cotizatie, in valoare de 10
lei.
Intrucat Comuna Rebricea este membru al Grupului de Actiune Locala Stefan cel Mare, se
impune plata cotizatiei catre acesta, cu incadrarea in bugetul local al comunei si cu respectarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Din aceste considerente, cu respectarea prevederilor legale, propun adoptarea proiectului de
hotarare privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2016, pentru U.A.T. Comuna Rebricea,
din bugetul local al comunei Rebricea, catre Grupul de Actiune Locala Stefan cel Mare, in forma
prezentata de initiator.

29 ianuarie 2016
VICEPRIMAR,
Mihaila Neculai

