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HOTĂRÂREA nr. 44/2017 
privind aprobarea participării comunei Vetiș în calitate de partener  

la proiectul transfrontalier de cooperare a muzeelor  
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 Muzeului Județean Satu Mare de includere a comunei Vetiș în 
programul de cooperare transfrontalieră Interreg V – A România – Ungaria, acțiunile realizabile 
cu finanțare nerambursabilă, beneficiile obtenabile de către comuna Vetiș, 
         Luând la cunoștință Nota de fundamentare a proiectului și Fișa de proiect aferentă 
comunei Vetiș, 
         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 partener la proiectul 
transfrontalier de cooperare a muzeelor cu titlul : Cross-border Open Modell of Digitalised 
Museum, acronym : CoMoDi,  în cadrul Programului de finanțare Interreg V-A România – 
Ungaria 2014 – 2020 – Axa prioritară 6 : Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și 
cetățeni, conform Notei de fundamentare a proiectului, anexat la prezenta hotărâre. 
           Art. 2  Se aprobă asigurarea cofinanțării de 2 % din cheltuielile eligibile, în cuantum 
maxim de 500 euro de la bugetul local al comunei Vetiș. 
            Art. 3  Se împuternicește primarul comunei Vetiș pentru a semna contractul de 
cooperare și toate documentele eferente proiectului. 
            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică partenerilor nominalizați în Nota de 
fundamentare a proiectului, primarului comunei Vetiș și Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
Mare. 
 
 

Vetiş la 16.08.2017 
 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
            CODREA IONEL-DANIEL                                           Contrasemnez,  
                                                                                    S E C R E T A R 
          Jr.ANCA-MARIA POP 
 
 
Total consilieri 15 , Prezenti 13, Pentru  13 voturi, Impotriva 0 , Abtineri 0 


