ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTARAREA nr. 40/2016

privind asigurarea unui spaţiu Asociaţiei Grup de Acţiune Locală pentru Pescuit Satu Mare
în vederea desfăşurării activităţii administrative

Mare,

În baza solicitării nr. 138 din 25 august 2016 al Grupului de Acţiune Locală Sud-Vest Satu

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Vetiş,
- raportul compartimentului de specialitate al aparatului de specialitate al primarului,
- raportul comisiei din cadrul consiliului local,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
repubicată, cu modificările şi completările ulterioare, precumşi ale Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal,
Respectând prevederile HCL Vetiş nr. 47/2015 privind includerea teritoriului unităţii
administrativ teritoriale a comunei Vetiș la parteneriatul Grupului de Acţiune Locală în domeniul
pescuitului - GL, cu finanţare din POPAM 2014-2020, respectiv participarea Comunei Vetiș ca
partener în GL (delimitat de râurile Someş-Tur-Crasna-Ier);
Întemeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.b și alin.7 lit.c din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ş completările ulterioare,
Conform art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Vetiş, întrunit în ședinţă ordinarăa zi 31.08.2016,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă asigurarea unui spatiu gratuity pentru Asociaţia Grup de Acţiune Locală
pentru Pescuit Satu Mare, după cum urmează : un spațiu de 27,91 mp, format din 2 încăperi,
(birou în suprafaţă de 7,99 mp, birou în suprafaţă de 9,17 mp şi corridor în suprafaţă de 12,75
mp), cu acces la grup sanitar, la etajul I a lclădirii Centrului cultural (fostul sediu al primăriei
comunei Vetiş), situată în satul Vetiş, comuna Vetiş, str. Principală nr. 426, pe o perioada de 8
(opt) ani, pentru a servi drept sediu în vederea desfăşurării activităţilor administrative.
Art. 2. Se aprobă Contractul de comodat, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art. 3. Se împuterniceşte primarul comunei Vetiş să semneze contractul de comodat.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Vetiş, Grupului de Acţiune
Locală pentru Pescuit Satu Mare şi Instituţiei Prefectului Satu Mare.
Vetiș, la 31.08.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BERCI GHEORGHE

Contrasemnez,
SECRETAR
Jr. ANCA-MARIA POP
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