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HOTĂRÂRE 
privind includerea Comunei Maieru din judeţul Bistriţa-Năsăud în teritoriul eligibil al 

parteneriatului Grupul de Acţiune Locală în domeniul acvaculturii şi pescuitului – Asociaţia 
„FLAG Someşul Mare BN” în cadrul Programului pentru Acvacultură şi Pescuit (PAP) 

2021-2027  
 
Consiliul Local Maieru – întrunit în şedință extraordinară, în data de 31.03.2022 în prezența a 

13 consilieri; 
 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 1435 din 29.03.2022 al Primarului comunei Maieru; 
-Raportul secertarului general al comunei Maieru, înregistrat sub nr. 1434 din 29.03.2022; 
- Invitaţia domnului inginer Hădărău Vasile, înregistrată sub nr. 612 din 09.02.2022; 
- Avizul nr. 1475 din 30.03.2022 al comisiei economico-financiare, social-culturale, culte, muncă şi 
protecţie socială, integrare europeană şi relaţii externe din cadrul Consiliului Local Maieru; 
- Avizul nr. 1478 din 30.03.2022 al comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie copii, 
tineret-sport şi amenajarea teritoriului-urbanism din cadrul Consiliului Local Maieru; 
-  Avizul nr. 1471 din 30.03.2022 al comisiei juridice şi de disciplină, pentru agricultură, silvicultură, 
protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului Local Maieru; 

În conformitate cu: 
- Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027;                                             
- prevederile Regulamentului (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;         
    În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) și art. 139 alin. (2) li. f) şi art. 196 
alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă includerea U.AT. Comuna Maieru din judeţul Bistriţa-Năsăud în teritoriul 
eligibil al parteneriatului Grupul de Acţiune Locală în domeniul acvaculturii şi pescuitului – Asociaţia 
„FLAG Someşul Mare BN”. 

 (2) U.A.T. Comuna Maieru din judeţul Bistriţa-Năsăud aderă la teritoriul eligibil al 
parteneriatului Grupul de Acţiune Locală în domeniul acvaculturii şi pescuitului – Asociaţia „FLAG 
Someşul Mare BN” în cadrul Programului pentru Acvacultură şi Pescuit (PAP) 2021-2027. 

Art.2. În calitate de partener în Asociaţia „FLAG Someşul Mare BN”, U.A.T. Comuna 
Maieru, prin Consiliul Local al comunei Maieru, se obligă să nu adere la alt parteneriat ce va 
implementa o strategie de dezvoltare locală cu finanţare prin programul pentru Acvacultură şi Pescuit 
(PAP) 2021-2027. 

Art.3. Se mandatează primarul comunei Maieru, domnul Borş Vasile, să reprezinte Consiliul 
Local Maieru şi U.A.T. Comuna Maieru în relaţia cu Asociaţia „FLAG Someşul Mare BN” în 
domeniul acvaculturii şi pescuitului. 

Art.4. (1) Hotărârea are caracter normativ şi intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă 
publică. 
   (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face în termen de 5 zile de la data comunicării 
către prefect, prin publicare pe site-ul www.primariamaieru.ro, la secţiunea Monitorul Oficial Local. 
  (3) Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în condiţiile 
Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

https://ampeste.ro/docs/PAP_/Regulamente/FEAMPA_1139-2021.pdf
https://ampeste.ro/docs/PAP_/Regulamente/FEAMPA_1139-2021.pdf
https://ampeste.ro/docs/PAP_/Regulamente/FEAMPA_1139-2021.pdf


 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
primarului comunei Maieru şi Compartimentul financiar-contabil. 

 Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Maieru în şedinţă 
extraordinară cu _13_ voturi “pentru “, _0_ voturi “împotrivă “ şi _0_ voturi “abţinere “ din _13_ 
consilieri prezenţi la şedinţă. 
 Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al comunei Maieru, cu: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Asociaţia „FLAG Someşul Mare BN”, comuna Maieru, nr. 1251, judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Maieru; 

Compartimentul financiar-contabil.  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 Contrasemnat pentru legalitate  
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