
ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL COLONESTI 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea asocierii în vederea realizării proiectului „Grup local pentru gestionarea 
durabil ă a fondului piscicol în judeŃul Bacău – Zona Coloneşti – Răchitoasa - Motoşeni” din 

cadrul Programului OperaŃional pentru Pescuit 2007 - 2013, Axa Prioritară 5, prin Măsura 5.1, 
AcŃiunea 1 „Sprijin pentru înfiin Ńarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de 

dezvoltare integrată a zonelor pescăreşti ” 
 

 Consiliul Local Colonesti întrunit în şedinŃa extraordinara din data de 23.05.2011; 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului la Programul OperaŃional pentru 
Pescuit 2007-2013, Axa Prioritară 5, Măsura 5.1, AcŃiunea 1„Sprijin pentru înfiinŃarea parteneriatelor 
public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare integrată a zonelor pescăreşti”   

Văzând adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, DirecŃia Generală Pescuit, 
Autoritatea de Management pentru POP având numărul 211741/11.05 prin care se solicită Hotărârea 
Consiliului Local de aprobare a asocierii în vederea realizării proiectului şi desemnarea unei persoane 
împuternicite să reprezinte interesele unităŃii administrativ teritoriale ; 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului Comunei Colonesti cu numărul  1566 din 
24.05.2011 Raportul nr.1551 din 23.05.2011 al Compartimentului de specialitate şi avizele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local Colonesti; 

În temeiul art 36 alin (7) lit a) şi c), art.45 şi art.115 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată şi cu modificările şi comletările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.  Se aprobă asocierea în vederea realizării proiectului „Grup local pentru gestionarea 
durabilă a fondului piscicol în judeŃul Bacău – Zona Coloneşti – Răchitoasa – Motoşeni” din cadrul 
Programului OperaŃional pentru Pescuit 2007 - 2013, Axa Prioritară 5, prin Măsura 5.1, AcŃiunea 1 
„Sprijin pentru înfiinŃarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare 
integrată a zonelor pescăreşti, potrivit acordului de asociere prevăzut în Anexa nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se desemnează Primarul Comunei Colonesti dl.Mirzac Iancu Valentin să reprezinte 
interesele Comunei Colonesti si să semneze orice document ce rezultă din procesul de contractare / 
implementare pentru Proiectul „Grup local pentru gestionarea durabilă a fondului piscicol în judeŃul 
Bacău – Zona Coloneşti – Răchitoasa - Motoşeni” din cadrul Programului OperaŃional pentru Pescuit 
2007 - 2013, Axa Prioritară 5, prin Măsura 5.1, AcŃiunea 1 „Sprijin pentru înfiinŃarea parteneriatelor 
public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare integrată a zonelor pescăreşti”.  

Art.3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată (catre toti partenerii) Prefectului JudeŃului Bacău şi 
va fi adusă la cunoştinŃă publică în condiŃiile legii. 
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