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HOTARAREA NR.39 
privind  modificarea Hotararii Consiliului Local Crucea nr.80/28.11.2014 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 21 aprilie 2015 

Avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare si expunerea de motive prezentate de primarul Comunei 

Crucea; 

• Raportul de specialitate nr.1820/15.04.2015 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, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.I. – Hotărârea Consiliului Local al Comunei Crucea nr.80/2014 privind aprobarea 

aderarii Comunei Crucea la teritoriul Grupul de Actiune Locala  Dobrogea Centrala, adoptată 

în şedinţa ordinară din 28 noiembrie , se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 

,,Se aprobă aderarea comunei Crucea la teritoriul constituit sub denumirea de Grupul de 

Acţiune Locală Dobrogea Centrală pentru care se va elabora o Strategie de Dezvoltare Locala 

finantat prin programul LEADER din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-

2020.,, 

2. Articolul 2 va avea următorul  cuprins: 

,,Autoritatea Publică Locală a Comunei Crucea nu va adera Unitatea Adminstrativ teritorială 

Crucea la alt parteneriat denumit Grup de Acţiune Locală ve va implementa o Strategie de 



Dezvoltare Locală cu finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 

Măsura 19 LEADER.,, 

 Art.II.- Primarul comunei Crucea, prin aparatul sau de specialitate, va duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 Art.III.-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, 21.04.2015 
 
 
 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                        Contrasemnez 

                   Iosif DOBRIN                                                                           SECRETAR, 

                                                                                                                     Reveicuţa GURGU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarere privind  modificarea Hotararii Consiliului Local 

Crucea nr.80/28.11.2014 privind aprobarea aderarii Comunei Crucea la 

teritoriul   Grupul de Actiune Locala  Dobrogea Centrala 

 

 

 

În perioada scurtă de implementare a strategiilor de dezvoltare locală și de 
funcţionare a GAL-urilor, s-a demonstrat că, pe baza specificităţii sale, abordarea 
LEADER poate contribui la o dezvoltare echilibrată a teritoriilor rurale și poate 
accelera evoluţia 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 
eprezentanţii GAL-urilor. 

LEADER poate fi văzut ca o măsură cheie de dezvoltare rurală, având în 
vedere că serviciile de bază curente nu întrunesc nevoile populaţiei rurale, și nici 
condiţiile sociale, ceea ce se reflectă în dezvoltarea economică a zonelor rurale din 
România. 

Abordarea LEADER va conduce la o dezvoltare dinamică, pe bazele unei 
strategii de dezvoltare locală pregătită, implementată și gestionată de reprezentanţii 
GAL-urilor. 
LEADER poate fi văzut ca o măsură cheie de dezvoltare rurală, având în vedere că 
serviciile de bază curente nu întrunesc nevoile populaţiei rurale, și nici condiţiile 
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 . 
          Conform noilor modificari din legislatie, este necesara modificare HCL 80/2014 
, asa cum este prezentata in proiectul de hotarare supus atentiei dumneavoastra. 
 
 
                                                    PRIMAR,                                            

                                  GHEORGHE FRIGIOI 
 
 
 
 
 


