
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.80

privind aprobarea aderarii Comunei Crucea la teritoriul Grupul de Actiune Locala

Dobrogea Centrala

Consiliul Local al Comunei Crucea , intrunit in sedinta ordinara din data de 28 noiembrie 2014,
Avand in vedere:

• Proiectul de hotarare si expunerea de motive prezentate de primarul Comunei Crucea;
• Raportul de specialitate nr.4886/20.11.2014 elaborat de compartimentul Implementare proiecte

din fonduri europene, privind participarea Comunei Crucea la Programul National de Dezvoltare
Rurala 2014-20120 axa LEADER prin Grupul de Actiune Locala Dobrogea Centrala;

• Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Crucea;
• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea ;

Luand in considerare prevederile:
• Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii , cu modificarile si completarile

ulterioare;
• Ghidului Solicitantului Masura 19- Submasura 19.1 pentru participarea la Programul de

Dezvoltare Rurala 2014-20120 , axa LEADER , prin care orasele mici si comunele sunt incurajate
sa colaboreze in scopul dezvoltarii economice locale;

• Art.14 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36,alin.7 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1.- Se aproba aderarea Comunei Crucea la teritoriul LEADER constituit prin Grupul de
Actiune Locala Dobrogea Centrala .

Art.2.- Aderarea sau parteneriatul comunei Crucea la o alta structura asemanatoare duce la
excluderea acesteia din programul LEADER.

Art.3.- Primarul comunei Crucea, prin aparatul sau de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Art.4.-Prezenta hotarare va fi comunicata de catre secretarul Comunei Crucea: Institutiei
Prefectului- Judetul Constanta, primarului Comunei Crucea, Grupului de Actiune Locala Dobrogea
Centrala si va fi adusa la cunostinta publica prin afisarea la avizierul primariei si pe site-ul popriu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi împotrivă şi ____
abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei ____ consilieri în funcţie.

Crucea, 28.11.2014

PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza

Marcela MARINCA SECRETAR,

Reveicuta GURGU
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarere privind aprobarea aderarii Comunei Crucea la teritoriulGrupul de

Actiune Locala Dobrogea Centrala

LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor
economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural. Capacitatea de dezvoltare la nivel local
nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între
partenerii publici și privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată.

În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a
început în perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. În perioada 2011-2012, teritoriul a fost
acoperit de 163 de GAL-uri, pe o suprafață de cca. 142.000 km², cu o participare de 30% din
total populație, respectiv 6,7 demilioane de locuitori și cu o distribuție în teritoriu a GAL-urilor
mai puternic concentrată în zona de vest și de centru a țării .

În perioada scurtă de implementare a strategiilor de dezvoltare locală și de funcționare a
GAL-urilor, s-a demonstrat că, pe baza specificității sale, abordarea LEADER poate contribui la
o dezvoltare echilibrată a teritoriilor rurale și poate accelera evoluția structurală a acestora.
Implicarea actorilor locali la dezvoltarea zonelor în care sunt activi va contribui la dezvoltarea
locală și va conduce la o dezvoltare dinamică,, pe bazele unei strategii de dezvoltare locală
pregătită, implementată și gestionată de eprezentanții GAL-urilor.

LEADER poate fi văzut ca o măsură cheie de dezvoltare rurală, având în vedere că
serviciile de bazăcurente nu întrunesc nevoile populației rurale, și nici condițiile sociale, ceea ce
se reflectă în dezvoltareaeconomică a zonelor rurale din România.

Finanțarea acțiunilor de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității
locale, prin măsuristandard sau specifice este relevantă, pentru a menține caracterul inovator al
abordării LEADER, având în vedere experiența din perioada de implementare a PNDR 2007-
2013.

Abordarea LEADER va conduce la o dezvoltare dinamică, pe bazele unei strategii de
dezvoltare locală pregătită, implementată și gestionată de reprezentanții GAL-urilor.
LEADER poate fi văzut ca o măsură cheie de dezvoltare rurală, având în vedere că serviciile de
bază curente nu întrunesc nevoile populației rurale, și nici condițiile sociale, ceea ce se reflectă
în dezvoltarea economică a zonelor rurale din România.

Mentionez ca prin colaborarea cu GAL Dobrogea Centrala pe axa LEADER am reusit sa
incheiem un contract de finantare din fonduri europene pentru renovarea sediului primariei .

Faţă de cele arătate mai sus, propun să fiţi de acord cu adoptarea proiectului de hotărâre în
forma menţionată.

PRIMAR,

GHEORGHE FRIGIOI


