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HOTĂRÂREA Nr.36
Din 24.02.2011
privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria- România 2007-2013, Axa Prioritară 1. Îmbunătăţirea
condiţiilor chei de dezvoltare comună durabilă a zonei de cooperare, Domeniul
major de intervenţie 1.2. Îmbunătăţirea comunicaţiilor transfrontaliere, Acţiunea
1.2.2. Programe de acces comunitar cu proiectul „Facilitarea accesului la
informaţii şi îmbunătăţirea comunicarii transfrontaliere în rândul
populaţiei cu ajutorul tehnicii de calcul” şi aprobarea cofinanţării acestuia
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 24.02.2011
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2507/2011
referatul d-lui Iasovics Claudiu, din cadrul compartimentului informatizare
al primăriei oraşului Nădlac nr.2498/2011
referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
nr.2640/2011
Manualul
aplicantului
din
cadrul
Programului
de
Cooperare
Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013, Axa Prioritară 2-Întărirea
coeziunii sociale şi economice în regiunea de frontieră, domeniul major de
intervenţie 2.5 – Cooperare între comunitati
prevederile art.36(2), lit.b, e, (4), lit.d, (7), lit.c din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism, administraţie publică locală;
avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină
avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie
copii, tineret şi sport
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă participarea Oraşului Nădlac în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră Ungaria- România 2007-2013, Axa Prioritară 1.
Îmbunătăţirea condiţiilor, chei de dezvoltare comună durabilă a zonei de cooperare,

Domeniul major de intervenţie 1.2. Îmbunătăţirea comunicaţiilor transfrontaliere,
Acţiunea 1.2.2. Programe de acces comunitar cu proiectul „Facilitarea accesului
la informaţii şi îmbunătăţirea comunicarii transfrontaliere în rândul
populaţiei cu ajutorul tehnicii de calcul”.
Art.2.(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului menţionat în cuprinsul art.1
în sumă de 49.625 Euro.
(2) Se aprobă contribuţia Oraşului Nădlac care este în sumă de 992,5
Euro, reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, care se va
avea în vedere la data elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
local al oraşului Nădlac pentru anul 2011.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
• Primarului oraşului Nădlac,
• Compartimentului informatizare din cadrul primăriei
• compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei
• Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii
Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul
Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
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