
ROMÂNIA PROIECT 11 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA GĂNEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂREA NR. ____27.01.2016 

privind  participarea unităţii administrativ teritoriale in calitate de membru al 
Asociatiei GAL Podisul Tarnavelor  la elaborarea si implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locala (SDL) a teritoriului acoperit de  GAL Podisul Tarnavelor  pentru 
perioada 2014-2020, în vederea susţinerii  proiectelor de dezvoltare rurala ce vizeaza 

teritoriul administrativ al orasului/comunei noastre 

 
Consiliul Local Găneşti, jud. Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din data de 

27.01.2016; 
Analizand Expunerea de motive nr.......…………prin care se propune aprobarea  

participarii UAT a Comunei in calitate de membru al Asociatiei GAL Podisul Tarnavelor  la 
elaborarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) a teritoriului acoperit de  
GAL Podisul Tarnavelor pentru perioada 2014-2020 si a susţinerii proiectelor de dezvoltare 
rurala ce vizeaza teritoriul administrativ al orasului/comunei noastre,  

Tinand cont de oportunitatea participarii pentru accesarea ulterioara a fondurilor 
europene pentru dezvoltare rurala,  
               In temeiul, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “b” si “e”, alin. (4) lit. “a”,  si art. 37 art. 45 
lit. „d” şi art. 115 lit. „b” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare  
 

 HOTĂRĂŞTE 
  

Art. 1. Se aproba participarea UAT a comunei Gănești in calitate de membru al 
Asociatiei GAL Podisul Tarnavelor  la elaborarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare 
Locala (SDL) a  teritoriului acoperit de  GAL Podisul Tarnavelor pentru perioada 2014-2020 
in vederea susţierii proiectelor de dezvoltare rurala ce vizeaza teritoriul administrativ al 
orasului/comunei noastre. 

Art. 2. Se aproba alocarea sumei de 4500 lei din bugetul local, ca si contributie a 
UAT Gănești la elaborarea SDL a microregiunii acoperite de GAL Podisul Tarnavelor pentru 
perioada 2014-20120. 

Art. 3. Se mandateaza Primarul BALOG ELEMER sa semneze in numele si pentru 
UAT Comuna Gănești toate documentele privind elaborarea si implementarea acestei 
strategii la nivel local, in vederea accesarii fondurilor europene pentru dezvoltare rurala.  

  Art. 4. Primarul UAT a Comunei precum si Compartimentul financiar contabil va 
duce la indeplinire prezenta hotarare.  
              Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş pentru 
exercitarea controlului legalităţii actelor administrative, Primarului Comunei, Asociatiei 
GAL Podisul Tarnavelor şi afişare la sediul Primăriei Comunei şi pe site-ul institutiei. 
 

Inițiator,  Avizează, 
Primar,  Secretar, 

Balog Elemér  Matefi Adrian 



 

JUDEȚUL MUREȘ 

CONSILIUL LOCAL AL COM. GĂNEȘTI 

Nr. _____ din _________________  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Local Gănești  privind  participarea 
unităţii administrativ teritoriale in calitate de membru al Asociatiei GAL Podisul 
Tarnavelor la elaborarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) 
a teritoriului acoperit de  GAL pentru perioada 2014-2020, în vederea susţinerii  
proiectelor de dezvoltare rurala ce vizeaza teritoriul administrativ al comunei 

noastre 
 
 
Obiectivul general al Axei  LEADER din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 
il constituie demararea si functionarea initiativelor de interes local, utilizand abordarea de jos 
in sus, prin implicarea actorilor locali in dezvoltarea propriilor teritorii.  
 
Abordarea LEADER reprezinta o modalitate ce permite actorilor locali de a determina 
nevoile zonei din care provin si de a contribui la dezvoltarea teritoriala din punct de vedere 
economic, demografic, educational, cultural prin intermediul unei strategii de dezvoltare 
elaborata si implementata local 
 
Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa  LEADER este programata si coordonata de actori 
locali ce vor reprezenta factorul decizional si de asemenea vor purta responsabilitatea 
evolutiei in timp a zonelor delimitate in care vor actiona. 
 
 
Autoritatea de Management responsabilă cu implementarea tehnică şi financiară a 
Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 este Direcţia Generală pentru 
Dezvoltare Rurala, structură organizatorică în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
 
Rezultatele participarii UAT in calitate de membru al  Grupului de Acţiune  Locală au fost si 
sunt: Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului acoperit de GAL pentru 
perioda de programare 2007-2013. 
 
Scopul asociaţiei este de a facilita cooperarea între unităţile administrativ – teritoriale 
membre, reprezentanţii societăţii civile precum şi cu mediul de afaceri, pentru exercitarea în 
comun a competenţelor ce le revin prin lege cu scopul de a valorifica resursele economice, 
naturale, umane şi culturale în vederea facilitării dezvoltării durabile a comunitătilor 
acoperite de unitatile administrativ teritoriale membre. În acest scop, asociaţia având si 
atributele unui Grup de Acţiune Locală , va implementa orice program necesar dezvoltării, în 
special Axa LEADER din programul National de Dezvoltare Rurala 
 
Obiectivele prin care Asociaţia îşi propune să îşi aducă la îndeplinire scopul pentru perioada 
2014-2020: 



• Elaborarea noului Plan de Implementare, monitorizare, evaluare şi adaptare la 
tendinţele şi schimbările socio – economice a Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului;  

• sprijinirea dezvoltării economico – sociale a UAT-urilor membre prin promovarea si 
sustinerea  proiectelor de dezvoltare, publice şi private, ce urmeaza a fi finantate prin 
intermediul diferitelor programe de finantare, în special Programul LEADER.  

• analizarea si actualizarea strategiilor de dezvoltare ale membrilor şi stabilirea unor 
priorităţi, proiecte, programe si masuri pentru implementarea acestora; 

• dezvoltarea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale – UAT-uri 
membre; 

• sprijinirea iniţiativelor şi parteneriatelor public-private şi identificarea de noi 
finanţatori prin stimularea şi atragerea capitalului privat român şi străin în Teritoriu; 

• promovarea şi valorificarea  potenţialului de dezvoltare la nivelul Teritoriului 
• implicarea cetăţenilor în actul decizional prin consultarea acestora, si atragerea lor la 

derularea unor proiecte;   
• sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, PFA, AF, ferme, microferme, 

alte structuri juridice legal constituite care contribuie la dezvoltarea  Teritoriului; 
• protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric, arheologic şi cultural; 
• protejarea şi valorificarea mediului natural;  
• promovarea şi dezvoltarea turismului în zona vizată; 
• orice alte activităţi care conduc la dezvoltarea economică, socială şi culturală a 

Teritoriului şi care   au ca scop final creşterea calităţii vieţii; 
• realizarea de parteneriate cu alte entităţi juridice publice şi private din ţară şi din  

străinătate în scopul atingerii obiectivelor asociaţiei 
• identificarea necesităţilor de intervenţii, identificarea programelor de finanţare, 

realizarea proiectelor în vederea obţinerii finanţărilor, implementarea şi monitorizarea 
acestor proiecte.  

• implementarea, monitorizarea unor proiecte educaţionale, în mod special în domeniul 
educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului, 

• implementarea unor programe de formare / reconversie profesională şi integrare 
socială  

• desfăşurarea unor activităţi cu scop lucrativ necesare susţinerii activităţii curente a 
Asociaţiei 

• orice alte activităţi care conduc la dezvoltarea durabilă a Teritoriului.   
 

Toate aceste aspecte si având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de 
hotărâre în forma prezentată,  in temeiul art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. e şi art. 45 alin. (1) 
din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 

 
 

PRIMAR, 
BALOG ELEMER 

 
 


