
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 

 
 

HOTĂRÂREA nr. 19/2018 
Privind aprobarea finanțării programelor, proiectelor și acțiunilor culturale 

In anul 2018 
 

       Având în vedere proiectul de hotărâre, expunerea de motive nr. 2.063/20.04.2018 a 
primarului comunei Vetiș, domnul Iuliu Ilyes, raportul de specialitate întocmit de 
compartimentul de specialitate al aparatului de specialitate al primarului și raportul comisiei de 
specialitate al consiliului local Vetiș, 
         În conformitate cu prevederile O.G. nr. 51/1998, actualizată, privind privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, 
        În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d), alin.(6), lit. a), pct. 4. şi art. 45, alin (1) 
din Legea nr.215/2001 republicată, actualizată privind administraţia publică locală,  
         Consiliul local al comunei Vetiș 
 

HOTĂRĂȘTE : 
  

Art. 1 (1) Se aprobă Programul cultural al comunei Vetiș pe anul 2018, constând 
din  ansamblul de proiecte şi acţiuni cultural organizate de autoritatea public locală a comunei 
Vetiș, precum și Programul cultural prioritar, constituit din proiecte culturale a căror 
realizare, însoţită de finanţarea corespunzătoare, este încredinţată unor persoane juridice de 
drept public sau privat, conform Anexei. 
            (2) Se aprobă alocarea sumelor de la bugetul local destinate finanțărilor proiectelor și 
acțiunilor culturale din Programul cultural, precum și pentru finanțările nerambursabile aferente 
Programului cultural prioritar, conform Anexei 
            (3)  Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 (1) Sumele necesare pentru finanțarea proiectelor și acțiunilor culturale din cadrul 
Programului cultural se asigură de la bugetul local, prin Centrul Cultural Vetiș. 
           (2) Sumele necesare pentru finanțarea proiectelor și acțiunilor culturale din cadrul 
programului cultural prioritar se acordă prin atribuire directă beneficiarilor selectați în urma 
procedurilor de către autoritatea publică locală, care devin responsabili cu derularea proiectului 
sau acțiunii culturale. 

Art. 3 Acordarea de finanţări nerambursabile în conformitate cu prevederile prezentei 
hotărâri se face pe bază de selecţie de oferte culturale, care se publică în presă și pe site-ul 
oficial al comunei Vetiș. 

Art. 4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Vetiș și 
Centrul Cultural Vetiș. 

Art. 5 Prezentahotărâre se comunică:  
- Primarului comunei Vetiș, 
- Instituţiei Prefectului județului Satu Mare  

          și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primărei comunei Vetiș și prin 
postare pe pagina de internet oficială a comunei Vetiș. 

Vetiş la 25.04.2018 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
        HUDACSKO GYONGYI                                                               Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                 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-11 , Nr. total al consilierilor absenţi- 4,Voturi pentru-11   
Voturi împotrivă- 0   Abţineri-0 



 

 

 

 

ANEXA  II 

 

 

 

PROGRAMUL  CULTURAL  AL  COMUNEI  VETIȘ  PE  ANUL  2018 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire proiect sau acțiune culturală 

Perioada 

desfășurării 

Valoarea 

alocată 

       =  lei  = 

        

               PROGRAMUL  CULTURAL 

 

1 Manifestări culturale ocazionate de Ziua localității Oar iunie 2018 45.000 

2 Manifestări culturale ocazionate de Ziua localității 

Decebal 

iulie 2018 45.000 

3 Manifestări culturale ocazionate de Ziua localității 

Vetiș 

septembrie 2018 45.000 

4 Funcționare muzeu – sală de expoziții la Centrul 

cultural Vetiș 

permanent         1.000 

5 Manifestare în cinstea Centenarului – Plantare 100 de 

arbori Vetiș - Oar 

octombrie 2018   1.000 

6 Susținere activității Formației de Majorete din Vetiș permanent 2.500 

                

               PROGRAMUL  CULTURAL  PRIORITAR  

 

1 Tabără de creație arte plastice iulie 2018 14.500 

2 Organizarea de manifestări și cercuri culturale :  

-  Ziua Vetési Albert,  

-  Patenta de la Vetiş,  

-  Ziua Gastro-Culturală,  

-  Cerc de teatru amatori,                             

-  Formaţia de muzică uşoară, 

-  Formația de dansuri populare        

 

 

            

          2018 

 

 

 

22.000 

3 Înființare Parc centenar la Decebal, conf. Fișei tehnice 

prezentate în Anexa 2 

septembrie -  

noiembrie 2018 

31.450 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
        HUDACSKO GYONGYI                                                               Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                 ANCA-MARIA POP 
 


