
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea parteneriatului public-privat  prin includerea  teritoriului  COMUNEI ȘARU DORNEI,

județul SUCEAVA la teritoriul eligibil, în vederea constituirii  
Asociației Grupul de pescuit ”PESCUIM IN BUCOVINA” 

Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-  referatul  de aprobare prezentat  de domnul  Iordache Ioan-Cătălin,  primarul  comunei  Şaru Dornei,

judeţul Suceava,  înregistrat cu nr. 7727 Din 12.10.2021;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 8078  Din 28.10.2021;
-  raportul  de avizare al comisiei  pentru programe de dezvoltare economico-socială,  buget,  finanţe,

administrarea domeniului public şi  privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
turism, servicii şi comerţ al Consiliului local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava, înregistrat sub nr. 8517
din 16.11.2021;

- Raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr. 8518 din
16.11.2021;

-Adresa nr.15/08.10.2021 a SC NORDVEL TRANS SRL, înregistrată la Primăria Comunei Șaru Dornei,
județul Suceava, sub nr. 7587 din 08.10.2021;

-  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
-  prevederile  REGULAMENTULUI  (UE)  2021/1060  AL  PARLAMENTULUI  EUROPEAN  ȘI  AL

CONSILIULUI din  24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european  Plus,  Fondul  de  coeziune,  Fondul  pentru  o  tranziție  justă  și  Fondul
european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor
fonduri,  precum  și  Fondului  pentru  azil,  migrație  și  integrare,  Fondului  pentru  securitate  internă  și
nstrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, 

-   prevederile  REGULAMENTULUI  (UE)  2021/1060  AL  PARLAMENTULUI  EUROPEAN  ȘI  AL
CONSILIULUI din 07 iulie 2021 de instituire a Fondului european pentru afaceri  maritime,  pescuit  și
acvacultură și de modificare a REGULAMENTULUI (UE) 2017/1004 ; 

- Programul pentru Acvacultură și Pescuit (PAP) 2021-2027,  
            -  prevederile art. 6 alin. 3 şi art. 30 alin.(1) litera „c” din  Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin 3, lit. f), art. 196, alin 1, lit a din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ , cu
modificările și completările ulterioare,

                                                          HOTĂRÂȘTE:
Art.1. -  Se  aprobă  parteneriatul  public-privat   prin  includerea   teritoriului  Unității  Administrativ-

Teritoriale COMUNA ȘARU DORNEI, județul SUCEAVA la teritoriul eligibil, în vederea constituirii  Asociației
Grupul de pescuit ”PESCUIM IN BUCOVINA”, în contextul reglementărilor PAP 2021-2027. 

Art.2  .   –  Unitatea Administrativ-Teritorială  COMUNA ȘARU DORNEI, județul SUCEAVA își asumă
angajamentul că nu va adera cu teritoriul la un alt parteneriat de tip FLAG, ce va implementa o Strategie de
Dezvoltare Locală cu finanțare din PAP 2021-2027.
        Art.3. –  Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, iar secretarul general al comunei o va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava
pentru exercitarea controlului de legalitate 
                                Președinte de ședință,                                                              Contrasemnează, 
                                   Melania MIUȚĂ                                                         p. Secretarul general al comunei, 

                                                                                                 Inspector, Georgeta Andrei

Şaru Dornei,   18 noiembrie   2021  
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