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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la
constituirea Asociației Microregională Leader Alcsik
Asocierea mai multor unități administrativ teritoriale reprezintă o posibilitate
reală și oportună de dezvoltare durabilă integrată a întregii zone dar și a fiecărei
localități luate în parte în accesarea de fonduri europene.
Asociaţia are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţilor locale în
contextul abordării LEADER în cadrul unui parteneriat, printr-un ansamblu coerent de
operațiuni care urmărește să răspundă obiectivelor, nevoilor locale şi prin
implementarea operațiunilor care contribuie la punerea în aplicare a măsurilor
identificate, accesând fonduri europene, punând bazele identificării nevoilor locale,
ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiei locale de dezvoltare în
vederea dezvoltării regionale realizat prin conservarea, protejarea, promovarea
patrimoniului local cultural, natural, prin dezvoltarea mediului economic și de afaceri,
prin creșterea competitivității sectorului agricol, prin îmbunătățirea abilităților
organizatorice ale comunităților locale, prin înființarea/dezvoltarea infrastructurilor,
serviciilor publice și sociale.
Asociaţia se va manifesta sub forma unui GAL (Grup de Acţiune Locală) ca forma
specifică de parteneriat la nivel local aşa cum este prevăzută în legislaţia naţională şi
europeană.
În ceea ce priveşte cadrul legal, Asociația Microregională Leader Alcsík se poate
înfiinţa în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul cu modificările şi completările ulterioare şi cu respectarea
O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, aprobată cu modificări si completări
ulterioare, împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române şi ale Uniunii
Europene în special Regulamentul 1698/2005/CE şi Regulamentul 1974/2006/CE.
Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. c), Consiliul
judeţean exercită atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi
extern, în condiţiile legii, hotărăște cooperarea sau asocierea cu alte unități

administrativ teritoriale, din ţara ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţiile
naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale.
Având în vedere cele de mai sus propunem spre aprobare participarea județului
Harghita prin Consiliul Județean Harghita la constituirea Asociației Microregională
Leader Alcsík.
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