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 HOTĂRÂREA 

Nr. 157 din  12.10.2016 

 

 

Privind aderarea Orașului Tăuții Măgherăuș la teritoriul FLAG Somes Tisa 

 constituit prin Grupul de acţiune locală Pescăresc Somes Tisa (prescurtat Grup Local Pescaresc Somes 

Tisa ; FLAG Somes Tisa) 

 

 

 
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12.10.2016 

Avand in vedere:  

 

 

 REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri 

maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 

791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului 

Art. 63: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii : 

(1)Sprijinul pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii 

poate fi acordat pentru următoarele obiective:  

a)valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor şi promovarea inovării în toate etapele 

lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură; 

b)sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale, a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a 

creării de locuri de muncă în zonele de pescuit şi acvacultură; 

c)sporirea şi capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit şi de acvacultură, inclusiv operaţiunile care 

vizează atenuarea schimbărilor climatice; 

d)promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural în zonele de pescuit şi de acvacultură, inclusiv a 

pescuitului, a acvaculturii şi a patrimoniului cultural maritim; 

e)consolidarea rolului comunităţilor pescăreşti în ceea ce priveşte dezvoltarea locală şi guvernanţa 

resurselor locale de pescuit şi a activităţilor maritime. 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 771/2014 al Comisiei din 14 iulie 2014 

   Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020; 

   Prevederile OG 26/2000 cu privire la asociații si fundații cu completările și modificările ulterioare; 

 Expunerea de motive nr. 9480 /12.10.2016 a primarului orașului Tăuții Măgherăuș. 

 

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

În temeiul prevederilor art. 36 alineatul (7) lit. „a” coroborat cu alin. (7), lit. c) şi articolul 45 alineatul (2) lit a si f 

şi art. 115 alin(1) lit. b
 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1405518642401&uri=OJ:JOL_2014_209_R_0009


 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art.1. Se aprobă aderarea Orașului Tăuții Măgherăuș, prin Consiliul local, la  teritoriul  FLAG Somes -Tisa 

(precurtat FLAGST)  ce se va constitui prin  Asociația Grupul de Acţiune Locală Pescăresc Somes- Tisa în contextul  

reglementărilor POPAM 2014-2020.  

        Art. 2. UAT Tăuții Măgherăuș își asumă  angajamentul că  nu va adera la un alt parteneriat POPAM/FLAG  ce va 

implementa o Strategie de Dezvoltare Locala  cu finanţare prin POPAM  2014 – 2020.  

         Art. 3. Se mandatează primarul Orașului Dl. Ardelean Anton  să reprezinte Consiliul local şi Orasul Tăuții Măgherăuș 

în relația cu Asociația Grupul de acţiune locală în domeniul pescuitului Somes Tisa (FLAG Somes Tisa ) 

        Art.4. Se mandatează  Asociația Grupul de acţiune locală în domeniul pescuitului Somes Tisa (FLAG Somes-Tisa 

) sa depuna si sa reprezinte acordul de parteneriat aferent masurii  MIII.2 in relatia cu AFIR, AM PNDR si orice alte 

institutii abilitate. 

         Art. 5 Cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul Oraşului dl. Ardelean Anton, prin aparatul de 

specialitate. 

         Art. 6 Prezenta se comunica: 

 Prefectului judeţului Maramureş; 

 Primarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 

 GALMMV 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Presedinte de ședință 

                                                                                     Bonti Iosif 

 

  

                                                                                          

                                    

  

 

 

 

                                                                                                                                 Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                            Bindila Calin Ioan         

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Au fost prezenti        consilieri din 15  in functie 

Adoptata cu                       . 
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