ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 45/2017
privind aprobarea participării comunei Vetiș în calitate de lider de proiect la proiectul
transfrontalier de intensificare a cooperării transfrontaliere durabile a comunităților
din județul Satu Mare (RO) și județul Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU),
"CONNECTORS – Bridging institutions, communities, citizens"
în cadrul Programului de finanțare Interreg V-A România – Ungaria 2014 – 2020
Consiliul local al comunei Vetiş judetul Satu Mare, întrunit în şedinţa extraordinară, azi
16.08.2017,
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Vetiş, raportul de
specialitate, expunerea de motive precum şi raportul comisiei de specialitate,
Analizând propunerea comunei Vetiș de inițiere a unui proiect în cadrul programului de
cooperare transfrontalieră Interreg V – A România – Ungaria, acțiunile realizabile cu finanțare
nerambursabilă, beneficiile obtenabile de către comuna Vetiș,
Luând la cunoștință intenția partenerilor, conform procesului verbal semnat între părți,
În temeiul art. 36, alin. 2 lit. e) și alin. 7 lit. a), art. 39, art. 45 alin. 2 și art. 115 alin.1 lit. b
din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă participarea comunei Vetiș în calitate de lider de proiect la proiectul
transfrontalier de intensificare a cooperării transfrontaliere durabile a comunităților din județul
Satu Mare (RO) și județul Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU), cu titlul "CONNECTORS –
Bridging institutions, communities, citizens"în cadrul Programului de finanțare Interreg V-A
România – Ungaria 2014 – 202 – Axa prioritară 6 : Promovarea cooperării transfrontaliere între
instituții și cetățeni, conform Notei de fundamentare a proiectului, anexată la prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă parteneriatul între Comuna Vetiș – lider de proiect, Comuna Rozsaly partener de proiect, Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităților din Zona
Sătmarului (RO) -partener de proiect, respectiv Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
– partener de proiect, în vederea depunerii și implementării în comun a proiectului
"CONNECTORS – Bridging institutions, communities, citizens”.
Art. 3 (1) Se aprobă asigurarea de la bugetul local al comunei Vetiș a cofinanțării de 2 %
din cheltuielile eligibile, în limita maximă a 2.000 euro, aferente cheltuielilor comunei Vetiș în
cadrul proiectului.
(2) Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, neprevăzute și/sau conexe (de ex. sumele
necesare asigurării fluxului de numerar conform bugetului comunei Vetiș) ce pot apărea pe
durata implementării proiectului, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei.

Art. 4 Se împuternicește primarul comunei Vetiș pentru a semna contractul de cooperare
și toate documentele eferente proiectului, precum și pentru contractarea serviciilor de asistență
tehnică pentru întocmirea proiectului.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică partenerilor nominalizați în Nota de fundamentare a
proiectului, primarului comunei Vetiș și Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.
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