
ROMÂNIA   

JUDEŢUL GIURGIU 

COMUNA GĂUJANI 

CONSILIUL LOCAL  

 

  

H O T Ă R Â R E 

 

privind asocierea comunei Găujani cu unităţi administrativ-teritoriale, cu organizaţii non-

guvernamentale şi persoane juridice din teritoriul grupului, în vederea înfiinţării Asociaţiei 

Grupul de Acţiune Locală Dunărea de Sud 

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂUJANI JUDEŢUL GIURGIU, întrunit în şedinţă 

ordinară la data de 30.08.2011, având în vedere : 

 

o expunerea de motive a primarului prin care se propune asocierea comunei Găujani cu unităţi 

administrativ-teritoriale, organizaţii non-guvernamentale şi persoane juridice din teritoriu, în 

vederea înfiinţării Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Dunărea de Sud, nr. 2309 din 

29.08.2011; 

o raportul compartimentului de specialitate nr. 2310 din 29.08.2011; 

o rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr.2319, nr.2321 şi nr.2322 din 

29.08.2011; 

o adresa MADR – Direcţia Generală Dezvoltare Rurală, Autoritatea de Management pentru 

PNDR prin care se comunică că Grupul de Acţiune Locală Dunărea de Sud a fost selecţionat 

pentru finanţare şi că în termen de 60 de zile trebuie să obţină statut juridic, nr. 

60844/10.06.2011; 

o prevederile art. 35 alin. (3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

o prevederile art. 1 alin. (1) din OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

o prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2), lit.e), alin. (7), lit.c) din Legea nr.215/2001 a  administraţiei 

publice locale –republicată, modificată şi completată. 

Fiind îndeplinite prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a  administraţiei publice locale, 

republicată, modificata si completata, 

În temeiul art. 45 alin. (2), lit.f şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei 

publice locale, republicată, modificata si completata, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1.- Se aprobă asocierea comunei Găujani cu următoarele unităţi administrativ-teritoriale: 

comunele Bragadiru, Bujoru, Crîngu, Dracea, Fântânele, Frumoasa, Găujani, Izvoarele, Lisa, Năsturelu, 

Piatra, Pietroşani, Smîrdioasa, Suhaia, Traian şi Viişoara şi cu organizaţii non-guvernamentale şi 

persoane juridice din teritoriul grupului, în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală 

Dunărea de Sud, asociaţie de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, apolitică şi non-profit, 

având următoarele elemente constitutive: 

a) Denumirea Asociaţiei este ,, Grupul de Acţiune Locală Dunărea de Sud”,conform dovezii 

privind disponibilitatea denumirii nr. 98267 din 26.04.2011, eliberată de Ministerul Justiţiei. 

b)  Sediul Asociaţiei este în România, Şoseaua Dunării, nr. 220, comuna Suhaia, judeţul Teleorman. 

b) Asociaţia este constituită pe o perioadă nedeterminată, începând cu data înscrierii în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Zimnicea. 

c) Voinţa de asociere, scopul asocierii: 



 2 

 Prin semnarea actului constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul Asociaţiei 

Grupul de Acţiune Locală Dunărea de Sud constituită în scopul implementării Planului de Dezvoltare 

Locală al regiunii Dunărea de Sud. 

Scopul asociaţiei constă în promovarea unui parteneriat public – privat în cadrul unei structuri de 

tip asociativ prin care să se stimuleze dezvoltarea durabilă a teritoriului Grupului de Acţiune Locală 

Dunărea de Sud şi care să dea posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii 

de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze pentru întărirea capacităţii de dezvoltare şi implementare 

a strategiei locale de dezvoltare, pentru conservarea patrimoniului cultural şi dezvoltarea mediului 

economic din spaţiul rural. 

d) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 750 lei constituit din contribuţia în numerar a membrilor 

asociaţi. 

e) În cadrul parteneriatului reprezentanţii mediului privat din sectorul economic şi organismele non-

guvernamentale, la nivelul luării deciziilor, reprezintă peste 50% din parteneriatul local. 

Art.2.-Doamna Blaga Lucica-Mihaela, primarul comunei Găujani se împuterniceşte să 

reprezinte unitatea administrativ-teritorială în Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Dunărea de Sud şi în 

organele de conducere, calitate în care va semna toate actele necesare înfiinţării, organizării şi 

funcţionării Asociaţiei, mai puţin în situaţiile în care legea sau statutul impune un mandat special. 

Art.3.-Se însuşesc Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Dunărea de 

Sud, prevăzute în anexele 1 şi 2 ale prezentei hotărâri. 

Art.4.-(1) Se aprobă alocarea sumei de 50 lei, reprezentând aportul comunei Găujani, prin 

Consiliul Local Găujani, la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală 

Dunărea de Sud. 

 (2) Se aprobă alocarea sumei de 100 lei din bugetul local al comunei Găujani, reprezentând 

cotizaţia acestei unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2011. 

 (3) Se aprobă alocarea sumei de 100 lei , de la bugetul local, necesară acoperirii cheltuielilor 

pentru procedurile de înfiinţare a Asociaţiei. 

Art.5.-Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6.-Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului Comunei Găujani, în termenul 

prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului Judeţul Giurgiu, primarului comunei Găujani şi se afişează pe 

site-ul oficial www.primariagaujani.ro. 

 

 

PREŞEDINTE      AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

DE ŞEDINŢĂ        S E C R E T A R  
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