ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 47/2017

privind aprobarea editării unei publicaţii lunare
de informare locală a comunei Vetiş.
Având în vedere proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primaruluicomuneiVetiș,
încalitate de iniţiatorși de rapoartelecompartimentului de specialitate al primărieiși al comisiei
de specialitate a consiliului local Vetiș,
Luând în considerare nevoia și obligația autorităților publice locale pentru informarea
populației privind activitățile, acțiunile, planurile și deciziile organelor administrației publice
locale ale comunei Vetiș, hotărârile consiliului local cu caracter normativ, informații despre
evenimentele de interes pentru comunitatea locală,
Respectând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), ale art. 45 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Vetiș întrunit în şedinţă ordinară la 30.08.2017, adoptă
prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă editarea, începând cu luna septembrie 2017, a unei publicații lunare de
informare a comunei Vetiș, într-un format de 8 pagini A4 color, din care 4 pagini în limba
română și 4 pagini în traducere în limba maghiară, cu un conținut cuprinzând : hotărârile cu
caracter normativ sau de interes general ale Consiliului Local al comunei Vetiș, dezbaterile
publice inițiate de primăria comunei, informații privind lucrările și serviciile de interes public în
localitățile comunei, evenimentele publice, culturale, religioase, sportive, etc. din comună, alte
informații de interes public, într-un număr de 2.000 - 2.200 exemplare, cu răspândire în fiecare
gospodărie din localitățile comunei.
Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local al comunei a unui plafon maxim de 3.000
lei/lună pentru realizarea publicației.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Vetiș.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiș și Instituţiei Prefectului
judeţului Satu Mare.
Vetiş la 30.08.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
IONEL-DANIELCODREAContrasemnez,

SECRETAR
Jr.ANCA-MARIA POP

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Nr. total al consilierilor în funcţie-15, Nr. total al consilierilor prezenţi- , Nr. total al consilierilor absenţi- ,Voturi pentru-Voturi
împotrivă-Abţineri-

