
 R O M Â N I A  

JUDE UL PRAHOVA 

COMUNA CERASU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea asocierii comunei  CERASU, jude ul Prahova  cu alte autoritati locale si reprezentanti ai sectorului privat si 

ai societatii civile, in vederea constituirii  GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA  Asociatia Plaiurile Ra idavei  

 

 

Având în vedere: 

 

Expunerea de motive a primarului comunei CERASU şi Raportul compartimentului juridic privind aprobarea asocierii 

comunei CERASU, judeţul Prahova  u alte autoritati lo ale si repreze ta ti ai se torului privat si ai so ietatii ivile, i  vederea 
constituirii  GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA Asociatia Plaiurile Ra idavei ; 

 

 Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013; 

 Regulamentul implementare (UE) nr.  808/2014 pentru stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 

Nr. 1305/2013; 

 Regulamentul delegat  (UE)  nr.  807/2014 de completare  a  Regulamentului (UE)  Nr. 1305 /2013; 

 Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013;  

 Regulamentul Delegat  (UE)  nr. 480/2014 de  completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 

(UE) nr. 1303/2013; 

 Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din PNDR 2014-2020 sustinute  prin 

FEADR; 

 OUG nr. 14/2014 privind  înființarea, organizarea  și funcțio area AFIR, prin reorganizarea APDRP; 

 Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la la  asociații si  fundații, cu modificările ulterioare; 

 Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.531 din 13 martie 2015 privind aprobarea conditiilor de 

depunere a cererilor de finantare pe masurile 4,6,19,10,11 si 13 din cadrul PNDR 2014-2020, anterior 

aprobarii acestuia de catre CE; 

 Hotărâre nr. 1185 din 29 decembrie 2014 privind organizarea si functionarea MADR.



 

 

  In temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e si alin. 7 lit. c, precum si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 

ad i istraţia pu li ă lo ală, repu li ata, u o pletările şi odifi ările ulterioare; 

 

Consiliul Local al Comunei CERASU adoptă preze ta hotărâre: 
 

Art.1. Aproba asocierea comunei CERASU, judeţul Prahova cu alte autoritati locale si reprezentanti ai sectorului privat 

si ai societatii civile, in vederea constituirii Grupului de Acţiu e Locală Asociatia Plaiurile Ra idavei . Totodata, Comuna 

CERASU nu va adera la nici un alt parteneriat ce va implementa o SDL (Strategie de Dezvoltare Locala) u fi a țare pri  PNDR 
2014-2020. 

 

Art.2. Apro ă alo area su ei de 100 lei, aport al Consiliului Local al comunei CERASU, judeţul Prahova, ca membru 

fondator al Grupului de Acţiu e Locală Asociatia Plaiurile Ra idavei . Cota de participare de 100 lei va fi asigurată di  
bugetul propriu al Consiliului Local al comunei CERASU. 

 

Art.3. Apro ă alo area di  ugetul lo al a su ei de .  lei/ luna, de la data infiintarii Grupului de Actiune Locala 

Asociatia Plaiurile Ra idavei  si pana in momentul autofinantarii acestuia.  

 

Art.4. Dese ează pe dl. Duca Dumitru – primarul  comunei CERASU,  etăţea  ro â , ăs uta la data de . .  
î  judeţul Prahova, o u a Slo , domiciliat în  comuna CERASU, sat CERASU, nr. 291B, judeţul Prahova, posesor al CI seria PH 

nr. 299477 eli erată de SPCLEP Valenii de Munte  la data de 28.03.2002  pe tru a fa e parte di  Adu area Ge erală a Grupului 

de Acţiu e Locală Asociatia Plaiurile Ra idavei . 

  

Art.5. Ma datează pe dl. David Stelian, secretarul comunei Cerasu – reprezentant al comunei CERASU,  etăţean 

român, ăs uta la data de . .   î  judeţul Prahova, o u a Cerasu, do i iliata î   o u a CERASU , sat Valea Borului, 

nr. 202, judeţul Prahova , posesor al CI seria PH r.  eli erată de SPCLEP Vale ii de Mu te  la data de . .   să 
semneze în numele şi pe sea a Co siliului Lo al al o u ei CERASU  Acordul de Parteneriat, precum si A tul Co stitutiv şi 
Statutul Grupului de Acţiu e Locală Asociatia Plaiurile Ra idavei ,  a exate preze tei hotărâri. 
  

Art.6. I puter i eşte Dl. Ma u Da iel, etăţea  ro â , ăs ut la . . , î  Bu uresti, se torul 1, avand resedinta 

in comuna CARBUNESTI, sat CARBUNESTI, nr. 368, judetul Prahova, posesor al CI seria IF nr. 316432, eliberat de SPCLEP 

Otope i, la data de . . , CNP  să î depli eas ă pro edurile prevăzute de lege pe tru î registrarea 
Asocia iei Grupul de Ac iu e Locală „Plaiurile Ra idavei   la Registrul aso iaţiilor şi fu daţiilor de pe lâ gă grefa Jude ătoriei 
Valenii de Munte. 

 

Art.7. Hotararile Consiliului Local Cerasu nr.34/26.04.2014 si 40/22.10.2014 se revoca incepand cu data prezentei 

hotarari. 

 

Art.8. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei CERASU  vor duce la 

î depli ire prevederile preze tei hotărâri. 
 

Art.9. De aducerea la cunostinta persoanelor si institutiilor interesate raspunde secretarul comunei CERASU, judeţul 
Prahova . 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDIN Ă,   
 PETRE VASILESCU 

          L.S. 

                                                                                           Co trase ează: 
SECRETARUL COMUNEI CERASU                                                          

         STELIAN DAVID 
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