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HOTARAREA NR.09/31.01.2022 

Privind acordul pentru includerea teritoriului UAT Ora_ul Ovidiu în teritoriul eligibil al 

Grupului de ac�iune localä în domeniul pescuitului (GL) Dobrogea Nord 

Consiliul Local al orasului Ovidiu, întrunit în _edin�ã ordinar�, marti, 31.01.2022;

Avand in vedere: 

Proiectul de hotarare nr.1613/25.01.2022 privind acordul pentru includerea teritoriului UAT 

Orayul Ovidiu în teritoriul eligibil al Grupului de ac�iune local� in domeniul pescuitului (GL) 

Dobrogea Nord: 
Adresa nr. 6708/15.12.2021 a Asociatiei Grup Local Dobrogea Nord, înregistrat� la Consiliul 

Local Ovidiu sub num�rul 1476/21.01.2022; 

Referatul de aprobare al Primarului orasului Ovidiu, domnul George Scupra, inregistrat cu nr. 

1505/25.01.2022; 

Raportul de specialitate nr. 1504/25.01.2021 promovat de compartimentul Achizitii, Investitii 

�i Proiecte cu Finantare Extern� privind necesitatea si oportunitatea includerii UAT Ora_ul 

Ovidiu în teritoriul eligibil al Grupului de ac�iune local� în domeniul pescuitului (GL) 

Dobrogea Nord; 

Avizul de legalitateal secretarului general al orasului Ovidiu;

Avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Ovidiu;

In conformitate cu prevederile:

prevederile Legii nr.273/2006privind finan�ele publice locale, cu modific�rile _i complet�rile

ulterioare;

prevederile Regulamentului (UE) 2021/1139 al Parlamentului European _i al Consiliului din 7 

iulie 202l de instituire a Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit _i acvacultur� _i 

de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1004; 

prevederile Programului pentru Acvacultur� _i Pescuit (PAP) asigur� principalul sprijin

RO.
financiar pentru dezvoltarea sectorului pesc�resc din România în perioada de programare 2021-

2027; 

Art.129 si urmatoarele din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul

administrativ;
OVID * OCAL 



In temeiul prevederilor 133 alin.(1), art.139, si ale art. 196 alin (1), lit. a) din OUG 57/ 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ,

HOT�R��TE

Art.l. Se aprob� includerea teritoriului UAT Ora_ul Ovidiu în teritoriul eligibil al Girupului de 
actiune local� în domeniul pescuitului (GL) Dobrogea Nord, ce va implementa o strategie cu finan�are 
prin Programul pentru Acvacultur� _i Pescuit (PAP) 2021-2027.
Art. 2. UAT Ora_ul Ovidiu nu va adera la un alt parteneriat de tip GL in domeniul pescuitului, cu 

finan�are din Programul pentru Acvacultur� _i Pescuit (PAP) 2021-2027

Prezenta Hot�râre se comunic� Institu�iei Prefectului judetului Constanta in vederea exercitárii
controlului de legalitate. un exemplar la dosarul Cereri de finantare si tuturor celorlalti factori 

interesati, in termen legal. Se public� pe site-ul propriu �i se afigear� la sediul Primáriei 

Prezenta hotäráre a fost aprobata cu 12 voluri "pentru" de c�re cei 12 consilieri locali 

prezenti la sedinta ordinara din 31.01.2022 din totalul de 17 consilieri locali ale�i în func�ie.
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