ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE
Nr. 39 din 20.05.2016
privind includerea teritoriului unității administrativ teritoriale al comunei Dochia la
parteneriatul Grupului de Acțiune Locală în domeniul Pescuitului – FLAG, cu finanțare
din POPAM 2014-2020, respectiv la Asociația Grupul Local Pescăresc Neamț
Consiliul Local al comunei Dochia, județul Neamț, întrunit în ședință ordinară în
data de 20 mai 2016
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Dochia nr. 2951 din
16.05.2016, precum și raportul comisie de specialitate al Consiliului local al comunei
Dochia, prin care se propune includerea teritoriului unității administrativ teritoriale al
comunei Dochia la parteneriatul Grupului de Acțiune Locală din domeniul Pescuitului –
FLAG, denumit Asociația Grupul Local Pescăresc Neamț, cu finanțare din POPAM 20142020;
Potrivit prevederilor Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
(POPAM) 2014-2020;
Potrivit prevederilor Măsurii III.1 –Sprijinul pregătitor pentru înființarea
parteneriatelor public-privat și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a
zonelor pescărești, Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM)
2014-2020, prioritatea Uniunii Europene 4.
În temeiul art.36 alin. 2 lit. b), alin.(6) lit.”a”, alin. 7 lit. c), art. 45 alin. (1)și alin. (6),
art. 115 lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă includerea teritoriului unității administrativ-teritoriale a comunei
Dochia la teritoriul Asociației Grupul Local Pescăresc Neamț, delimitat de râurile
Moldova, Bistrița și Tazlău
Art. 2.În conformitate cu prevederile documentelor de bază (Ghidul solicitantului
al măsurii III. 1- Sprijinul pregătitor pentru înființarea parteneriatelor public- privat și
elaborarea strategiilorde dezvoltare localăintegrată a zonelor pescărești, Programul
Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, prioritatea Uniunii Europene 4),
comuna Dochianu mai aderă cu teritoriul la un alt parteneriat de tip FLAG, cu
finanțarea din POPAM 2014-2020;
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului jud.Neamțși autorităților
interesate şi va fi adusă la cunoştință publică prin afişare la sediul Primăriei comunei
Dochia.
Preşedintele de şedinţă
Popa Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu
funcţie şi consilieri prezenţi.

voturi „pentru”,

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Cristea Dumitriţa
voturi „împotrivă” şi ”abţineri” dintr-un total de 8 consilieri locali în

