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                      ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aderarea Oraşului Valea lui Mihai ca membru în Asociația Grupul de Acțiune Locală Bihor 

de pe lângă frontiera cu Ungaria, respectiv participarea Oraşului Valea lui Mihai la implementarea 

Măsurii 19 - Dezvoltarea locală LEADER, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 

2014-2020 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat 

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  

- Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.1505/21 

martie 2016 şi Raportul de specialitate, nr.1506/21 martie 2016, 

-  prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin  

Legea nr. 246/2005, 

- prevederile Fișei măsurii 19 – Dezvoltarea locală LEADER și a submăsurilor: 

- 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare  

           locală        

- 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de  

           dezvoltare locală,  

- 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului      

           de Acțiune Locală, 

- 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare din cadrul  

                        PNDR 2014 -2020                          

 În baza art. 14, art. 36 alin. (1) şi alin.(2) lit. b şi lit. e, alin. 7 lit. c, art. 37 art.45 

şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,  

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Â Ş T E 

 

Art.1: Se aprobă aderarea Oraşului Valea lui Mihai ca membru în Asociaţia 

Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria. 

Art.2: Se aprobă participarea Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor, ca membru 

al Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria în 

implementarea Măsurii 19 - Dezvoltarea locală LEADER, finanțat prin Programul 

Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 
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Art.3: În conformitate cu prevederile documentelor de bază (Ghidul 

solicitantului, Fișa măsurii, Proceduri de implementare) al măsurii 19 și submăsurilor 19.1, 

19.2, 19.3, 19.4 Oraşul Valea lui Mihai nu mai aderă (ca membru și/sau partener) și nu 

face parte din nici o altă structură asemănătoare de tip LEADER pe perioada implementării 

PNDR 2014 -2020. 

Art.4: Se împuterniceşte Primarul Oraşului Valea lui Mihai, domnul Nyakó 

Iozsef cetăţean roman, născut la data de 17 august 1954, în oraşul Valea lui Mihai, 

domiciliat în oraşul Valea lui Mihai, strada Erkel Ferenc nr.21, posesor al C.I seria XH, nr. 

889355, eliberată de SPCLEP Valea lui Mihai , la data de 16 august 2013,  să semneze în 

numele şi pe seama Oraşului Valea lui Mihai documentele de aderare și Acordul de 

parteneriat şi să reprezinte Oraşul  Valea lui Mihai în Asociația Grupul de Acțiune Locală 

Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria. 

Art.5: Fișa măsurii 19 și a submăsurilor 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 sunt prevăzute în 

Anexa nr.1 -  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6: Se aprobă Statutul Asociației Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă 

frontiera cu Ungaria, prevăzut în Anexa nr.2 -  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7: Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației Grupul de Acțiune Locală Bihor 

de pe lângă frontiera cu Ungaria, prevăzut în Anexa nr.3 -  parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.8: Se împuterniceşte Societatea Civilă de Avocaţi Székely&Formittag să 

desfăşoare procedura de modificare documentelor constitutive ale asociaţiei în urma 

aderării noilor membrii respectiv în urma modificării componenţei parteneriatului.  

Art.9: Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul 

Oraşului Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate. 

Art.10: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 

- Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

- instituţiile interesate 

- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro  

- la dosar 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     

            Szilagyi Attila                            SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                                   Todor Maria    

    

    

 

Nr.21 din 22 martie 2016 

Hotărârea a fost adoptată cu: - 14 voturi PENTRU 

                -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

http://www.valealuimihai.ro/

