ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
COMUNA C Î R Ţ A
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 22/2015
privind aprobarea participării Comunei Cîrța în calitate de membru fondator la
constituirea ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară DKSZ”
Consiliul local al comunei Cîrţa, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 25 iunie 2015;
Având în vedere :
- Expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 943 din 11.05.2015;
Luând în considerare :
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Cîrța
înregistrat cu nr.944 din 11.05.2015;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru activități economico-financiare, muncă și
protecție socială, juridică și de disciplină;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului și
urbanism, protecția mediului și turism;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport;
Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, a Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu
privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.35 alin.(3), (4) și (6) din Legea
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică locală, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art.11-13, art.36 alin.(2) lit.„e”, alin.(7) lit.„a”,
art.45 alin.(2) lit.„f” și art.115 alin.(1) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă participarea Comunei Cîrța prin Consiliul Local al
comunei Cîrța, în calitate de asociat - membru fondator, la constituirea

”Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară DKSZ”, ce urmează a se înfiinţa la
nivelul comunelor Dănești, Cîrța și Tomești .
(2) Se aprobă proiectul Actului Constitutiv şi proiectul Statutului
”Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară DKSZ” potrivit anexelor 1-2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei
Cîrța pe anul 2015, suma de 500 lei, reprezentând aportul Consiliului Local al
comunei Cîrța la constituirea patrimoniului iniţial al ”Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară DKSZ”.
Art.3. Se aprobă cotizaţia anuală, în cuantum de 500 lei, care se achită
până la data de 01 februarie a anului pentru care ea este datorată.
Art.4. Se aprobă ca sediul ”Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
DKSZ” să fie în România, j u d e ț u l H a r g h i t a , c o m u n a C î r ț a , s a t
Cîrța nr.249.
Art.5 Se mandatează domnul Gabor Tibor, primarul comunei Cîrța,
născut la data de 28.05.1967 în mun. Miercurea Ciuc, județul Harghita,
domiciliat în comuna Cîrța, sat Cîrța nr. 137, județul Harghita, având carte de
identitate seria: HR nr: 383279, eliberat de SPCLEP M.Ciuc la data de
22.05.2012, și CNP 1670528191369, cu semnarea Actului constitutiv şi Statutului
”Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
DKSZ”, și să îndeplinească
procedurile prevăzute de lege.
Art.6 Se desemnează ca reprezentant al comunei Cîrța, pentru a face
parte din Consiliul de Administrație a ”Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
DKSZ” pe domnul Gabor Tibor.
Art.7 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul comunei Cîrța, domnul Gabor Tibor.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Cîrța,
Asociației LEADER „Csík”, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.
Comuna Cîrţa, la 25 iunie 2015

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Dr.Antal Lilla

Contrasemnează:
Secretar al comunei,
Karda Melania
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EXPUNERE DE MOTIVE
Spaţiul rural se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul
pentru disparităţile între urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale:
economia rurală, potenţialul demografic, sănătate, şcoală, cultură, etc.
Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi
implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale,
având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul
endogen.Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone va contribui la
realizarea unei dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală
elaborată şi implementată local şi administrată de reprezentanţi ai Grupului de Acțiune
Locală (GAL), care vor reprezenta teritoriile respective, în vederea îmbunătăţirii
continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate.
Practic, dezvoltarea teritoriilor rurale acoperite de abordarea LEADER, va fi programată
şi coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional şi care vor purta
responsabilitatea evoluţiei în timp.
Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate pentru (LEADER) a
PDR pentru perioada 2014 – 2020, parteneriatele public-private (potenţiale GAL-uri)
vor trebui să participe la un proces de selecţie, organizat de către Autoritatea de
Management pentru PNDR. După procesul de selecţie, parteneriatele public-private
(selectate), vor deveni oficial Grupuri de Acţiune Locală (GAL). Pentru a putea gestiona
fondurile FEADR, GAL-urile vor trebui să se organizeze din punct de vedere juridic în
conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Având în vedere cele de mai sus, Consiliul Local Cîrța va cere aderarea unității
administrativ-teritoriale la teritoriul de dezvoltare al Asociaţiei LEADER «Csík» în
calitate de partener, în vederea soluționării problemelor identificate în Strategia de
Dezvoltare Locală elaborată pentru perioada de planificare 2014-2020. Deasemeni va
hotărâ că nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o SDL cu finanțare prin
PNDR 2014-2020.
Pentru toate aceaste motive, propunem spre dezbatere şi aprobare a aderării la
teritoriul LEADER a Asociaţiei LEADER «Csík ».
Comuna Cîrța, la 19 martie 2015

Primar/Inițiator
Gabor Tibor

