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Expunere de motive:

-

-

Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere:
referatul d-lui Iasovics Claudiu, din cadrul compartimentului informatizare al
primăriei oraşului Nădlac nr.2498/2011
referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
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
PROPUN:

Analizarea şi supunerea spre aprobare de către Consiliul Local Nădlac a
proiectului de hotărâre 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 care este de 2 % din din
valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. Această sumă este necesar a fi luată în
calcul la data la care se va supune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2011, care deocamdată nu a fi putut fi supus spre dezbaterea şi aprobarea
Consiliului Local Nădlac.
Valoarea totală a proiectului este în sumă de 49.625 Euro, contribuţia Oraşului de
2 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fiind în sumă de 992,5 Euro.
Principalul obiectiv al acestui proiect reprezintă facilitarea accesului la informaţie si
imbunatatirea comunicarii prin tehnica IT, urmând a se efectua în baza acestuia
instruirea a unui numar de 72 de persoane defavorizate, someri, romi, persoane cu
dizabilitati, de asemenea oferirea accesului la internet si facilitarea in scopuri de
informare si comunicare intre comunitatile transfrontaliere.
Parteneri în cadrul acestui proiect sunt Oraşul Nădlac- România şi Orasul
Totkomlos- Ungaria, urmând ca în cele două localităţi a fi relizate în baza proiectului o
serie de activitati, de asemenea institutiile si persoanele cu activitate specifica tematicii
proiectului din cele 2 localitati partenere vor evalua si dezbate situatiile concrete din
ambele orase si vor identifica problemele comune, propunând soluţii ale problemelor
identificate, proiect de importanţă pentru localitatea noastră, deoarece vor fi identificate
situaţii concrete deficitare din localitate, adoptându-se şi soluţii pentru rezolvarea
acestora.
Primar,
VASILE CICEAC

