ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI
Nr. 24 din 17.11.2021
PROIECT

HOTĂRÂRE
Privind includerea Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava la teritoriul eligibil al
parteneriatului public-privat în vederea constituirii ASOCIAȚIEI GRUPUL DE PESCUIT
„PESCUIM ÎN BUCOVINA”

Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 25.11.2021,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub
nr. 329 din 17.11.2021, în calitate de inițiator;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din
cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub
nr. 330 din 17.11.2021;
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia
mediului şi turism, al Consiliului Local Dorna-Arini, înregistrat sub nr. ________ din _________;
- Regulamentul (UE) 2021/1060 al Prlamentului 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 instrumentului de spijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- Regulamentul (UE) 2021/1139 al Prlamentului European și al Consiliului din 7 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;
- Adresa nr. 14 din 08,10.2021 prin care SC NORDVEL TRANS SRL a solicitat în calitate
de inițiator al constituirii unui parteneriat public-privat în vederea depunerii unui proiect pentru
înființarea unui FLAG și elaborarea și implementarea unei strategii de dezvoltare în domeniul
sectorului de pescuit și acvacultură, adoptarea de către Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini,
Județul Suceava a unei Hotărâri privind includerea în teritoriul eligibil al parteneriatului publicprivat în vederea constituirii ASOCIAȚIEI GRUPUL DE PESCUIT „PESCUIM ÎN
BUCOVINA”;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. 3 lit. „f”, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din Codul
Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - Se aprobă includerea teritoriului Unității Administrativ Teritoriale Comuna
Dorna-Arini, Județul Suceava, la teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat în vederea
constituirii ASOCIAȚIEI GRUPUL DE PESCUIT „PESCUIM ÎN BUCOVINA” în contextul
reglementărilor PAP 2021-2027.
Art. 2. - Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dorna-Arini, 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 Locala – SDL cu finanțare din PAP 2021-2027.
Art. 3 – Primarul Comunei Dorna Arini, prin compartimentele de specialitate vor duce la
îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţa celor
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului –Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.
INIŢIATOR,
Primarul comunei,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE

 _____________

AVIZAT,
Secretarul general al comunei,
Gabriel BÎRGĂOANU

 ______________

