
ROMÂNIA                                                                                         
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TINOSU 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local tinosu nr. 37/16.10.2014 privind 
aprobarea asocierii comunei  Tinosu, judeţul Prahova  cu alte autorităţi locale şi 

reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile, în vederea constituirii  Grupul 
de Acţiune Locală  „Asociaţia Curtea Domnească” – LEADER, axa 4 PNDR 

 
             Având în vedere : 
- Referatul primarului înregistrat sub nr. 1188/23.04.2015, cu privire la revocarea 
Hotărârii Consiliului Local Tinosu nr. 37/16.10.2014 privind asocierea comunei  
Tinosu, judeţul Prahova  cu alte autorităţi locale şi reprezentanţi ai sectorului privat şi 
ai societăţii civile, în vederea constituirii  Grupului de Acţiune Locală  „Asociaţia 
Curtea Domnească”; 
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 1190/23.04.2015; 
- avizul comisiei pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecția mediului şi turism, agricultură a Consiliului local; 
- avizul comisiei pentru activități juridice şi disciplină, muncă şi protecție socială, 
protecție copii, tineret şi sport; 

Întrucât, din motive obiective, hotărârea Consiliului Local Tinosu nr. 
37/16.10.2014 nu poate fi pusă în aplicare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, 
republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 

Consiliul Local al Comunei Tinosu adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Articol unic: Revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 37/16.10.2014 privind 
asocierea comunei  Tinosu, judeţul Prahova  cu alte autorităţi locale şi reprezentanţi ai 
sectorului privat şi ai societăţii civile, în vederea constituirii  Grupului de Acţiune 
Locală  „Asociaţia Curtea Domnească”.    
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
              STOICA LIVIU 
                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                       SECRETAR 
              COSTACHE MIRELA 
Tinosu, 27.04.2015. 
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A V I Z 
asupra proiectului de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

37/16.10.2014 privind aprobarea asocierii comunei  Tinosu, judeţul Prahova  cu alte 
autorităţi locale şi reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile, în vederea 

constituirii  Grupul de Acţiune Locală  „Asociaţia Curtea Domnească” – LEADER, 
axa 4 PNDR 

 
 
 

 
Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând proiectul de 

hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Tinosu nr. 37/16.10.2014 privind 
aprobarea asocierii comunei  Tinosu, judeţul Prahova  cu alte autorităţi locale şi 
reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile, în vederea constituirii  Grupului 
de Acţiune Locală  „Asociaţia Curtea Domnească”, am constatat că acesta a fost 
întocmit ținând seama de principiul de drept al simetriei actelor juridice şi cu 
respectarea normelor legale în materie. 
 Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 117 lit. a) din Legea 
215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, avizez favorabil acest proiect. 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Costache Mirela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
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Nr. 1188/23.04.2015. 

REFERAT 
 

Subsemnatul Andrei Iulian-Gabriel, primar al comunei Tinosu, supun spre 
analiză şi aprobare Consiliului Local “Proiectul de Hotărâre pentru revocarea Hotărârii 
Consiliului Local Tinosu nr. 37/16.10.2014 privind aprobarea asocierii comunei 
Tinosu, judeţul Prahova, cu alte autorităţi locale şi reprezentanţi ai sectorului privat şi 
ai societăţii civile, în vederea constituirii Grupului de Acţiune Locală „Asociaţia 
Curtea Domnească” – Leader, axa 4 PNDR.” 

În baza Legii nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, vă prezint următoarele: 

Prin Hotărârea nr. 37/16.10.2014, Consiliul Local Tinosu a aprobat asocierea 
comunei Tinosu cu alte autorităţi locale şi reprezentanţi ai sectorului privat şi ai 
societăţii civile, în vederea constituirii Grupului de Acţiune Locală “Asociaţia Curtea 
Domnească”. Obiectivul principal al grupului de acţiune locală era elaborarea şi 
implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, 
strategii care să ţină seama de nevoile identificate la nivel local şi de potenţialul 
comunităţii şi accesarea de fonduri din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) – secţiunea 4, Axa 4 – Leader. 

Localităţile care urmau să fondeze Grupul de Acţiune Locală “Asociaţia Curtea 
Domnească” erau: Brazi, Bărcăneşti, Gorgota, Măneşti şi Târgşorul Vechi. Dintre 
acestea, comuna Brazi nu a mai aderat de Grupul de Acţiune Locală, motiv pentru care 
grupul nu s-a mai constituit.  

Pentru ca localitatea noastră să poată adera la un alt Grup de Acţiune Locală este 
necesară revocarea Hotărârii Consiliului Local Tinosu nr. 37/16.10.2014 privind 
aprobarea asocierii comunei Tinosu, judeţul Prahova, cu alte autorităţi locale şi 
reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile, în vederea constituirii Grupului 
de Acţiune Locală „Asociaţia Curtea Domnească” – Leader, axa 4 PNDR.”. 

Având în vedere toate aspectele expuse mai sus, propun Consiliului Local 
adoptarea prezentului proiect de hotărâre. 
 

În speranţa aprobării vă mulţumesc anticipat! 
             

                PRIMAR, 
                                                                                     Andrei Iulian-Gabriel 

 
 
 
 
 

Consiliului Local al comunei Tinosu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
 Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând proiectul de 
hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Tinosu nr. 37/16.10.2014 privind 
aprobarea asocierii comunei Tinosu, judeţul Prahova, cu alte autorităţi locale şi 
reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile, în vederea constituirii Grupului 
de Acţiune Locală „Asociaţia Curtea Domnească” – Leader, axa 4 PNDR.”, am 
constatat următoarele: 

Prin hotărârea mai sus menţionată, deliberativul local a intenţionat să constituie 
un Grup de Acţiune Locală în vederea accesării de fonduri europene. Exigenţa impusă 
unor astfel de asocieri este aceea ca toate localităţile componente să aibă continuitate 
teritorială, formând astfel o arie eligibilă, criteriu care nu a putut fi îndeplinit întrucât 
una dintre comunele care ar fi urmat să fondeze Grupul Local de Acţine nu a mai 
aderat la asociere şi nici nu s-a angajat, printr-o hotărâre, că nu va adera la un alt grup 
ce s-ar constitui ulterior. În concesinţă, asocierea nu s-a mai putut realiza.  

Pentru ca eforturile de găsire a unor soluţii pentru accesarea de fonduri europene 
să poată continua prin încercarea de creere a unui alt Grup de Acţiune Locală este 
necesar a se revoca Hotărârea Consiliului Local Tinosu nr. 37/16.10.2014 privind 
aprobarea asocierii comunei Tinosu, judeţul Prahova, cu alte autorităţi locale şi 
reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile, în vederea constituirii Grupului 
de Acţiune Locală „Asociaţia Curtea Domnească” – Leader, axa 4 PNDR.” 

În raport cu cele prezentate, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl 
avizez favorabil. 
 

 
 
 

Secretar, 
Costache Mirela 
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