
 

 
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 24/2018 
privind aprobarea participării comunei Vetiș în calitate de Solicitant la proiectul  

„Dezvoltare durabilă prin valorificarea resurselor locale în comuna Vetiș” 
 

           Consiliul local al comunei Vetiş, judetul Satu Mare, întrunit în şedinţa extraordinară, azi 
15 iunie 2018, 
 Văzând expunerea de motive nr.3041/2018 și, proiectul de hotărâre nr.2959/2018 iniţiat de 
primarul comunei Vetiș, raportul de specialitate nr.2955/2018, precum şi raportul comisiei de 
specialitate, 
         Analizând propunerea comunei Vetiș de inițiere a unui proiect în cadrul programului de 
implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei de Pescuit și Acvacultură 
Someș - Tur – Crasna – Ier din jud. Satu Mare, Măsura 2 – Conservarea și protecția mediului , 
promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural, acțiunile realizabile cu finanțare 
nerambursabilă, beneficiile obtenabile de către comuna Vetiș, 
         Luând la cunoștință intenția partenerilor, conform procesului verbal semnat între părți,  
         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 Solicitant la proiectul cu titlul 
provizoriu „Dezvoltare durabilă prin valorificarea resurselor locale în comuna Vetiș” în cadrul 
Programului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei de Pescuit și 
Acvacultură Someș - Tur – Crasna – Ier din jud. Satu Mare, Măsura 2 – Conservarea și protecția 
mediului , promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural, conform Notei de fundamentare 
a proiectului, anexată la prezenta hotărâre. 
         Art. 2  Se aprobă asigurarea de la bugetul local al comunei Vetiș a sumelor reprezentând 
cheltuieli neeligibile, neprevăzute și/sau conexe (de ex. sumele necesare asigurării fluxului de 
numerar conform bugetului comunei Vetiș) ce pot apărea pe durata implementării proiectului.  
         Art. 3  Se împuternicește primarul comunei Vetiș pentru a semna contractul de cooperare 
și toate documentele eferente proiectului, precum și pentru contractarea serviciilor de asistență 
tehnică pentru întocmirea proiectului. 
         Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiș și Instituţiei Prefectului 
judeţului Satu Mare. 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
IANUCZAS CSABAContrasemnez,  
                                                                                         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-13 , Nr. total al consilierilor absenţi- 2,Voturi pentru-13   
Voturi împotrivă- 0   Abţineri-0 


