
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind includerea teritoriului Comunei Izvoarele Sucevei, Judetul Suceava 

la teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat in vederea constituirii  
ASOCIATIEI GRUPUL DE PESCUIT “PESCUIM IN BUCOVINA” 

 
Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 
 Având  în vedere: 

 
 Referatul de aprobare înregistrat la nr.6408/03.11.2021,prezentat  de domnul  

Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava; 
 raportul viceprimarului, înregistrat  la  nr. 6409/03.11.2021; 
 avizul Comisiei  de  specialitate in cadrul Consiliului Local,  înregistrat  la 

nr.6578/15.11.2021; 
-REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUIdin 24 iunie 2021de 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 sprijin financiar 
pentru managementul frontierelor și politica de vize; 
  - REGULAMENTUL (UE) 2021/1139 al Parlamentului 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; 
- In conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), (3)  si alin. (6) din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordonanței 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,  aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, modificată prin Legea nr. 
276 din 27 noiembrie 2020. 

- Luand in considerare si adresa nr.11/08.10.2021, inregistrata la sediul Primariei 
comunei Izvoarele Sucevei, judetul Suceava, sub nr. 6263/25.10.2021 prin care SC NORDVEL 
TRANS SRL a solicitat in calitate de initiator al constituirii unui parteneriat public-privat in 
vederea depunerii unui proiect pentru infiintarea unui FLAG si elaborarea si implementarea 
unei strategii de dezvoltare in domeniul sectorului de pescuit si acvacultura, adoptarea de catre 
Consiliul Local al Comunei Izvoarele Sucevei, judetul Suceava a unei Hotarari privind 
includerea Comunei Izvoarele Sucevei, judetul Suceava in teritoriul eligibil al parteneriatului 
public-privat in vederea constituirii ASOCIATIEI GRUPUL DE PESCUIT “PESCUIM IN 
BUCOVINA”.  

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 
privind includerea teritoriului Comunei Izvoarele Sucevei, Judetul Suceava la teritoriul eligibil al 
parteneriatului public-privat in vederea constituirii ASOCIATIEI GRUPUL DE PESCUIT 
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“PESCUIM IN BUCOVINA”, în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 
6410/03.11.2021 și care a făcut obiectul afișării pe site-ul instituției 
www.primariaizvoarelesucevei.ro, la secțiunea Anunțuri, subsecțiunea Acte supuse consultării 
publice; 

 
 In temeiul prevederilor art.129 alin.7 lit.r, art. 139 alin.(3) lit.f) si art.196 alin.(1), lit.a) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Comunei Izvoarele Sucevei  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă includerea teritoriului Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna 
Izvoarele Sucevei,judetul Suceava, la teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat in 
vederea constituirii ASOCIATIEI GRUPUL DE PESCUIT “PESCUIM IN BUCOVINA”în 
contextul  reglementărilor PAP 2021-2027. 

Art.2. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Izvoarele Sucevei, judetul Suceava 
îşi 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  finanţare din PAP 2021 – 2027. 

  Art.3.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către viceprimarul 
Comunei Izvoarele Sucevei.  

Art.4.Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ,în 
condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 
modificările și completările ulterioare 
           Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al UAT, 
în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei și Instituției prefectului 
- județul Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea în Monitorul Oficial Local, 
la Secțiunea Hotărârile Autorității Deliberative. 

 
 

Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa ordinară din data de 
18.11.2021,cu respectarea prevederilor art.5 lit.cc) și  art.139 lit.f din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 9/10 voturi,din numărul total de 

10 consilieri locali in funcţie si 9 prezenţi la sedinţa 
 
 
 
 
 

  Preşedinte de şedinţă,                                       Contrasemnează  pentru legalitate 
                                                                  Secretarul general al UAT, 

              Eufrozina BORCIUC             Cătălina JURAVLE 
 
 
 
 
Izvoarele Sucevei 
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