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HOTĂRÂREA nr. 42/2016 
privind împuternicirea d-lui primar al comunei Vetiş să reprezinte comuna  Vetiş  

în Grupul de Acţiune Locală în domeniul pescuitului - GL, 
cu finanţare din POPAM 2014-2020 

 
  
 

Având in vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vetis, dl. Iuliu Ilyes, expunerea de 
motive, raportul compartimentului de specialitate precum si raportul comisiei de specialitate de pe lângă 
Consiliul Local al comunei Vetiş; 

Analizând prevederile HCL Vetiş nr. 47/2015 privind includerea teritoriului unităţii administrativ 
teritoriale a comunei VETIS la parteneriatul Grupului de Acţiune Locală în domeniul pescuitului - GL, cu 
finanţare din POPAM 2014-2020, respectiv participarea Comunei VETIS ca partener în GL (delimitat de 
râurile Someş-Tur-Crasna-Ier); 

Potrivit prevederilor Măsurii III.1 – Sprijinul pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-
private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti, Programul Operaţional 
pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, prioritatea Uniunii Europene 4 

Văzând prevederile art. 62 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

In temeiul  prevederilor art. 14 și art. 36 alin. 1, 2 lit. b) şi e), alin. 7 lit. c), respectiv art. 37 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al comunei Vetis intrunit în sedinţa ordinara azi 31.08.2016, 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 

Art.1  Se împuterniceşte d-l IULIU ILYES primar al comunei Vetiş să reprezinte comuna Vetiş în 
Grupul de Acţiune Locală în domeniul pescuitului - GL, cu finanţare din POPAM 2014-2020 inclusiv  să 
semneze în numele Comunei Vetis Acordul de Parteneriat de tip GL. 

Art.2  Prevederile art.4 din 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) se abrogă. 

 
Vetiș,  la  31.08.2016 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
    BERCI GHEORGHE                                                              Contrasemnez,  
                                                                                           S E C R E T A R 
                  Jr. ANCA-MARIA POP 
 

Total consilieri  15 , Prezenti 15, Pentru  15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi 

 


