
ROMANIA
JUDETUL IA$I

COMUNA VALEA LUPULUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA LUPULUT

HOTARAREA NR. ttz t26.11.2020
Privind desemnarea reprezentantului Comunei Valea Lupului in Adunarea Generala a Asociatiei Grupul de

Actiune Locala Regiunea Rediu-prajeni

Consiliul local al comunei Valea Lupului, jude{ul Iaqi, intrunit in Eedin{a ordinarl, azi 26.11,2020;
Av6nd in vedere Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei comunei Valea Lupului
Avand in vedere:

Art.l20 al.l siart.l2l al.l sia1.2 din constitutia Romaniei, republicata;

Art'3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificata prin

Legea nr.l 9911997;

Art.597 al.2lit.e din OUC57 din 2019 privind CodulAdministrativ;

Art'35 al.6 din Legea nt.273/2006 privind privind finanlele publice locale cu modificarile si completarile

ulterioare;

Art.l 164 si unnatoarele din codul civil , referitoare la contracte si conventii;

Art.l al I si al.2 privind Ordonanta Gvernului nr,2612000 cu privire la asociatii gi fundaJii;

Fisa masurii nr.19 Sprijin pentru dezvoltarea tocala LEADER (DLRC- Dezvoltare locala plasata sub

responsabilitatea comunitatii) art.35 din Regulamentul (UE) nr.l3o3 120 13;

Actul Constituitv si Statutul Asociatiei de Actiune Locala Regiunea Rediu prajeni;

Art.32-3 5 di n Regul amentul ( UE) nr. I 303 120 1 3 ;

Art.42-45 din Regulamentul (UE) nr.t305l20t3;

ORDIN Nr. 1792 din24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privi6d angajarea,lichidarea,

ordonanlarea gi plata cheltuielilor instituliitor publice

Tinand seama de prevederile Legii nr. 2't312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completari le ulterioare;

art. 196 alin. (l) lit. b) din ouc 57120t9 - privind codur aclministrativ;



uorAnagrn:

Art' 1' se aprobr si se acorda mandat de reprezentare domnurui Dulgheru Frorin Liviu, primar arcomunei valea Lupului' in cadrul Asociatiei Grupur de Actiune Locara Regiunea Rediu-prajeni.
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primarurui in vederea aducerii ra indeprinire,;;, ";;;;' # :H"::"l":i;compartimentului economic/casierie si Institutiei prefecturui Judeturui Iasi, pentru contror si regaritate.
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Mihaila I Contrasem elaza pentru legalitate,

Consilier- ach izitii pu blice frincipal,tupu\riria


