
ROMÂNIA                                PROIECT                                                          

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA TINOSU 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

privind  aderarea la constituirea  unui parteneriat public-privat prin participarea 

Comunei Tinosu, în vederea elaborării şi implementării unei strategii de dezvoltare 

locală prin PNDR 2014 - 2020, Măsura 19 – Dezvoltarea locală LEADER 

 

 

             Având în vedere : 

- Referatul primarului înregistrat sub nr. 1189/23.04.2015, prin care propune 

aderarea la constituirea unui parteneriat public-privat prin participarea Comunei 

Tinosu, în vederea elaborării şi implementării unei strategii de dezvoltare pocală 

prin PNDR 2014 – 2020, Măsura 19 – Dezvoltarea locală LEADER; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat sub nr. 1191/23.04.2015; 

- 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; 

 În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică 

locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 

Ţinănd cont de oportunitatea asocierii pentru accesarea ulterioară a 

fondurilor europene pentru dezvoltare rurală, 

 În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. (7) lit. a) şi lit. c), 

art. 37 şi art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001  privind administraţia 

publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 

Consiliul Local al Comunei Tinosu adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1.  Aprobă aderarea la constituirea unui parteneriat public – privat cu 

denumirea Cricov – Proviţa – Prahova, pentru întocmirea şi implementarea unei 

Strategii de Dezvoltare Locală aferente PNDR 2014 - 2020, Măsura 19 – 

Dezvoltarea locala LEADER. 

Art. 2.  Comuna Tinosu nu va adera la un alt parteneriat de tip „Grup de 

Acţiune Locală” ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locala, cu finantare 

prin PNDR 2014 - 2020. 

Art. 3. Se împuterniceşte Domnul Andrei Iulian-Gabriel, în calitate de 

primar al comunei Tinosu, judeţul Prahova, să reprezinte comuna Tinosu, în cadrul 

Parteneriatului Cricov – Proviţa – Prahova, în calitate de partener public şi care va 



semna şi încheia în numele comunei Tinosu orice acte necesare ce ţin de aderarea 

şi participarea la constituirea acestuia. 

Art. 4. Primarul comunei Tinosu, judeţul Prahova, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor 

interesate prin grija secretarului. 

 

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

              STOICA LIVIU 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                       SECRETAR 

              COSTACHE MIRELA 

 

Tinosu, 27.04.2015. 

Nr……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                                                       

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA TINOSU 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

 

A V I Z 

asupra proiectului de hotărâre privind aderarea la constituirea  unui parteneriat 

public-privat prin participarea Comunei Tinosu, în vederea elaborării şi 

implementării unei strategii de dezvoltare locală prin PNDR 2014 - 2020, Măsura 

19 – Dezvoltarea locală LEADER 

 

 

 

Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând 

proiectul de hotărâre privind aderarea la constituirea  unui parteneriat public-privat 

prin participarea Comunei Tinosu, în vederea elaborării şi implementării unei 

strategii de dezvoltare locală prin PNDR 2014 - 2020, Măsura 19 – Dezvoltarea 

locală LEADER, am constatat că acesta a fost elaborat cu respectarea dispoziţiilor 

art. 36 alin. (7) lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 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 

COMUNA TINOSU 

Nr. 1189/23.03.2015 

 

REFERAT 

 

 

Subsemnatul Andrei Iulian-Gabriel, primar al comunei Tinosu, supun spre 

analiză şi aprobare Consiliului Local “Proiectul de Hotărâre privind aderarea la 

constituirea  unui parteneriat public-privat prin participarea Comunei Tinosu, în 

vederea elaborării şi implementării unei strategii de dezvoltare locală prin PNDR 

2014 - 2020, Măsura 19 – Dezvoltarea locală LEADER”. 

În baza legii nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, vă prezint următoarele: 

Capacitatea adminsitrativă, exercitată la nivel local, este inadecvată la 

necesităţile tot mai diverse ale comunităţilor locale, fiind limitată calitativ de 

numărul redus de personal calificat care exercită funcţii în domeniul administrativ. 

Lipsa experienţei necesare în elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi în 

managementul resurselor umane, a dotărilor corespunzătoare, conduce la un ritm 

încetinit  în soluţionarea multor probleme de ordin social şi economic. 

Fragmentarea administrativă, insuficienţa veniturilor proprii şi capacitatea 

financiară proprie limitată de accesare a fondurilor europene sunt, de asemenea, 

probleme care constituie un real obstacol în dezvoltarea comunităţili rurale locale. 

Constituirea unui parteneriat public-privat reprezentativ, sub forma unui 

Grup de Acţiune Locală, reprezintă mijlocul prin care comunităţile rurale îşi pot 

atinge obiectivele propuse şi pot accesa fonduri europene. Comuna Tinosu a mai 

încercat asocierea la un Grup de Acţiune Locală, care nu s-a putut constitui din 

lipsa continuităţii teritoriale.  

Parteneriatul public-privat propus în prezentul proiect de hotărârea cuprinde 

o arie rurală situată administrativ pe raza judeţelor Prahova şi Dâmboviţa. 

Având în vedere toate aspectele prezentate mai sus, propun Consiliului 

Local următoarele: 

- aprobarea aderării la constituirea unui parteneriat public – privat cu 

denumirea Cricov – Proviţa – Prahova, pentru întocmirea şi implementarea unei 

Strategii de Dezvoltare Locală aferente PNDR 2014 - 2020, Măsura 19 – 

Dezvoltarea locala LEADER şi luarea angajamentului de a nu mai adera la alt 

Grup de Acţiune Locală ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locala, cu 

finantare prin PNDR 2014 - 2020; 



- desemnarea primarului comunei Tinosu să reprezinte comuna Tinosu, în 

cadrul Parteneriatului Cricov – Proviţa – Prahova, în calitate de partener public şi 

care va semna şi încheia în numele comunei Tinosu orice acte necesare ce ţin de 

aderarea şi participarea la constituirea acestuia. 

 

În speranţa aprobării vă mulţumesc anticipat! 

 

 

             

                PRIMAR, 

                                                                                     Andrei Iulian-Gabriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliului Local al comunei Tinosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

COMUNA TINOSU 

Nr. 1191/23.04.2015 

 

 

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 privind aderarea la constituirea  unui parteneriat public-

privat prin participarea Comunei Tinosu, în vederea elaborării şi implementării 

unei strategii de dezvoltare locală prin PNDR 2014 - 2020, Măsura 19 – 

Dezvoltarea locală LEADER”, am constatat următoarele: 

Constituirea Grupurilor de Acţiune Locală în ariile eligibile constituie un 

mijloc efecient de accesare a fondurilor europene. Pentru a putea participa la 

selecţia realizată de Autoritatea de Managenent a PNDR, care va desemna 

grupurile care vor fi declarate eligibile, este necesară aderarea la parteneriatul 

public-privat în vederea elaborării şi implementării unei strategii de dezvoltare 

locală prin PNDR 2014 - 2020, Măsura 19 – Dezvoltarea locală LEADER”. 

În raport cu cele prezentate, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe 

care îl avizez favorabil. 

 

 

 

 

Secretar, 

Costache Mirela 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


