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HOTĂRÂREA nr. 9/2018 
privind aprobarea  implementării proiectului 

„Amenajare parc recreativ în comuna Vetiș, județul Satu Mare” 
 

 
            Consiliul local Vetiș, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 14 februarie 2018,  

            Având în vedere: 

            -proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei Vetiș, înregistrată 
sub nr.  532/12.02.2018, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, 
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

            - Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității precum şi avizul favorabil al 
comisiei buget finanţe... a Consiliului Local al comunei Vetiş ; 

            - prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 

            - Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei de Dezvoltare Microregională a 
Comunităţilor din Zona Sătmarului (GAL Zona Sătmarului);  

            - Ghidul solicitantului pentru Submăsura 3/6B. – „Crearea și dezvoltarea serviciilor de 
bază pentru populație”; 

            - Hotărârea Consiliului local Vetiș nr. 8/14.02.2018 pentru aprobarea studiului de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Amenajare parc recreativ în 
localitatea Vetiș, județul Satu Mare”; 

            - Strategia de dezvoltare locală a comunei Vetiș pentru anii 2015-2020, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului local al comunei Vetiș nr. 7/14.02.2018; 

       - Hotărârea Consiliului Local al comunei Vetiș nr. 4/31.01.2018 privind modificarea și 
completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vetiș; 

            - art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
            - art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
            - art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
           Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Respectând prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 

           În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b, art. 45 alin. (2) lit. a, art. 115 alin. (1) lit. b din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 



           Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare (r) ; 

          Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 
publice de interes local, al căror documentație tehnico-financiară a fost aprobată, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „Amenajare parc recreativ în localitatea 
Vetiș, județul Satu Mare”, denumit în continuare Proiectul. 
         Art. 2. Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției ”Amenajare parc 
recreativ în localitatea Vetiș, județul Satu Mare” rezultă din nevoia îmbunătățirii 
infrastructurii recreative existente în comuna Vetiș. 
        Art. 3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - 
P.N.D.R., potrivit legii. 
        Art. 4. Consiliul local al comunei Vetiș se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăți în cadrul Proiectului. 
Art. 5. Consiliul local al comunei Vetiș se angajează pentru asigurarea cofinanțării proiectului, 
dacă va fi cazul. 
        Art. 6.  Realizarea proiectului va fi benefică tuturor locuitorilor comunei, în nr. de 4.788 
locuitori conform Recensământului din 2011 și va facilita accesul localnirilor la infrastructura 
recreativă îmbunătățită a comunei.  
        Caracteristici ale investiției : parc recreativ amenajat pe o suptafață de 1.777 mp. 
       Art.  7. Valoarea totală a proiectului este   442.279.46 lei, din care valoarea eligibilă este 
186.192  lei. 
       Art. 8.Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate și de ordonator principal de credite. Se desemnează Ilyes Iuliu, în calitate de primar al 
comunei Vetiș pentru semnarea contractului de finanțare și pentru relația cu AFIR în derularea 
proiectului. 
       Art. 9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei 
Vetiș. 
       Art. 10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică de către secretarul comunei și se 
comunică 

- Instituției Prefectului Județul Satu Mare; 
- Primarului comunei Vetiș. 

Vetiş la 14.02.2018 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
          CRIŞAN BOGDAN                                                       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-14 , Nr. total al consilierilor absenţi- 1,Voturi pentru-14   
Voturi împotrivă- 0   Abţineri-0 


