
 
              JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 

 
 

HOTĂRAREA nr. 35/2018 
privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-
Vest, în perioada 2014-2020  în procent de 2% din valoarea eligibilă a  

investiției aferente comunei Vetiș 
 

 

 

        Consiliul Local Vetiș,întrunitînședințăordinarăîn data de 29 august 2018,  

       Având în vedere Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a primarului comunei 
Vetiș, Raportul Serviciului Investiţii, patrimoniu, servicii publice, administrative şi situaţii 
de urgenţă şi raportul comisiei de specialitate; 

       Luând în considerare prevederile din:   
     - O.U.G.  nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014 – 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2016, 
    - H.G. Nr. 399 /2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor effectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltarer egională, Fondul social 
European şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, 
    - Prevederile Capitolului 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor din Ghidul 
Solicitantului – Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată –Condiții 
specifice de accesare a fondurilor, versiunea revizuită 2017, respectiv: 

 85%  Fondul de Coeziune,  
 13% buget de stat şi 
 2% buget local 

     În conformitate cu: 

- Prevederile art.  44 alin. (1) și ale art.  45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile  art. 44 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

     Ținând cont de  prevederile art. 36 alin. (2) lit b.) și lit.  d)  din Legea 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

      În temeiul prevederilor art. 115 alin. (1)  lit. b)  coroborat cu art. 45 din Legea 
nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 

                                              H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art. 1  Se aprobă cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, 

în cuantum de 68.602 euro, fără TVA, reprezentând 2% din  totalul costurilor eligibile 

aferente investițiilor aprobate pentru comuna Vetiș. 

 

 



 

 

 

 Art. 2  Suma aprobată la art. 1 va fi  prevăzută și suportată din bugetul local al 
comunei Vetiș eșalonat, pe durata implementării investiției. 
 

Art. 3 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se împuternicește primarul comunei și serviciile de specialitate. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință public prin grija secretarului 
comunei și se transmite, prin intermediul secretarului consiliului local, către:  

- - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi 
Apă Uzată din judeţul Satu Mare,  

- - S.C. APASERV Satu Mare S.A. și 
- - Instituţiei Prefectuluij udeţul Satu Mare. 

 

  

 

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
                      IANUCZAS CSABA                                            Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                 ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 
republicată, modificatăşicompletată. 
Nr. total al consilierilorîn funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14 , Nr. total al consilierilorabsenţi- 1,Voturi pentru-
14Voturiîmpotrivă- 0   Abţineri-0 


