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JUDETUL PRAHOVA
CONSTLTUL LoCAL AL CoMUNEI
COCORASTII MISLII

PROIECT

c

HOTARARE
Privind apiobarea cotizatiei comunei Cocorastii Mislii pe anul 2019la

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA * COLINELE PRAHOVEI*

Avand in vedere:
-Expunerea de motive a domnului primar Alexandru Daniel, cu privire la

necesitatea stabilirii cotizatiei comunei la functionarea GRUPULUI DE ACTIUNE
LOCALA "COLINELE PRAHOVEI,oin anul2019 precum si
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului

cu privire la initierea proiectului de hotarare privind stabilirea cotizatiei comunei
COCOrAstii Mislii Ia constituirea GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA..COLINELE
PRAHOVEI "pe anul2019 inregistrate sub nr.27l9l 14.05.2019 ;

- Luand act de prevederile art.21 alin(Z)lit."n" din STATUTUL GAL .. COLINELE
PRAHOVEI " si a ACTULUI CONSTITUTIV;
- Prevederile Hotararii nr.l/ 20.03.2019 a Adunarii generale a Asociatiilor GAL;
- avizul "favorabil" al comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Cocorastii

Mislii privind participarea comunei Cocorastii Mislii la infiintarea Grupului de Actiune
Locala;
- in acord cu Programul National de Dezvoltare Rurala2014-2020 ;
- obiectivele generale si specifice ale "Axei 4- Leader" din cadrul Programului National

de Dezvoltare Rurala;
- Avizul de legalitatenr.2894122.05.2019 emis de secretara comunei cu privire la
proiectul de hotarare ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2,lit."d,, ,alin.6 ,Lit.,,a,, pct.l g ; art.45 alin.(2)
lit."f';art.1l5 alin.(l) lit."b" din Legea nr.2l5l200l privind administratia publica locala,
cu modificarile si completarile ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORASTII MISLII,JUD.PRAHOVA
hotaraste :

ART.1' Aproba cuantumul cotizatiei Comunei COCORASTII MISLII pentru anul2019
in suma de 6688 lei la GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA " COLINELE
PRAHOVEI" ,reprezentand 2 lei pentru fiecare locuitor al comunei, numarul
acestora fiind cel comunicat oficial de Institutul national de Statistica , respectiv
3344locuitori ;
ART.2

Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate primarului comunei Cocorastii
Mislii, Institutiei Prefectului jud.Prahova si aduse la cunostinta publica prin grija
secretarului comunei Cocorastii Mislii .
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