ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BERCENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind achitarea din bugetul local a taxei de 9484 lei reprezentand cota parte de plata,
a serviciilor de consultanta pentru obtinere finantare" Grupul de actiune locala Drumul
voievozilor"

Avand in vedere:
-Expunerea de motive intocmita de catre d-na Primar in baza Adresei 6238
"din 9.08.2016 ,prin care considera necesar si oportun adoptarea unei hotarari pentru
achitarea din bugetul local a taxei de 9484 lei reprezentand cota parte de plata a
serviciilor de consultanta pentru obtinere finantare "Grupul de actiune locala Drumul
voievozilor':,
-REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN $!AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru
dezvoltare ruralii acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR)
si de abrogare a Regularnentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului PARLAMENTUL
' EUROPEAN $1 CONSlLIUL UNIUNII EUROPENE,
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-REGULAMENTUL DE PUNERE [N APLICARE (UE) NR 808/2014 AL
COMISIEI din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European ~i al Consiliului privind sprij inul pentru
dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala
(FEADR);REGULAMENTUL delegat al
(UE) NR. 807/2014 de completare a
REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013;
-REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN $!AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozi\ii
comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european,
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralii ~i Fondul european
pentru pescuit ~i afaceri maritime, precum ~i de stabilire a unor dispozi\ii generale privind
Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune ~i
Fondul european pentru pescuit ~i afaceri maritime side abrogare a Regulamentului (CE)
nr. I 083/2006 al Consiliului PARLAMENTULUI EUROPEAN SI CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE;
-Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii ,cu
modificarile u!terioare
In temeiul art.36 din Legea nr. nr.215/200 I privind administratia publica
locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,Consiliul local al comunei
Berceni,judetul Prahova,intrunit in sedinta extraordinara de lucru,
HOT A RAS TE;

Art.I Aproba achitarea din bugetul local, a taxei de 9484 lei reprezentand
cota parte ce revine comunei Berceni de plata, a serviciilor de consultanta pentru obtinere
finantare "Grupul de actiune locala Drumul voievozilor".
Art.2.De ducerea la indeplimnire a prezentei hotarare vor Ii raspunzatoare
doamnele Pandele Cosmina Ramona -Primarul comunei Berceni,in calitate de ordonator
principal de credite si Oprea-Toma Florina-SefBirou financiar-contabil.
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Prin grija d-nei secretar va comunica un exemplar Asociatiei de DezvoJ;;
Europeana si Reconstructie Mun.Ploiesti si un exemplar il va comunica d-nei Oprea.'"·
Toma Florina-Sef birou financiar contabil pentru intocmirea documentelor de plata ·~'.·
8
exemplar il va comunica Prefecturii in vederea verificarii legalitatii acesteia.
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Presedintele de sedinta,
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Contrasem eaza,
Secret r;·
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