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HOTĂRÂREA Nr.37 

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 1.2.3. Emisiuni de ştiri transfrontaliere, proiectul de cooperare 
transfrontalieră “ Comunicare si informare la standarde europene in zona 

transfrontaliera Nadlac-Totkomlos”, 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.2641/2011 
- referatul d-lui Iasovics Claudiu, din cadrul compartimentului informatizare 

al primăriei oraşului Nădlac nr.2541/2011 
- 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 1.2.3. Emisiuni de ştiri transfrontaliere, proiectul de cooperare 

http://primaria-nadlac.ro/
http://www.primaria-nadlac.ro/


transfrontalieră, cod proiect HURO/1001/022/1.2.3, acronim: Info-com, titlu 
“Information and communication at European standards in cross-border area 
Nadlac-Totkomlos”, şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului 
anterior menţionat. 

Art.2.(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului menţionat în cuprinsul art.1 
în sumă de 103.105 Euro. 

         (2) Se aprobă contribuţia Oraşului Nădlac care este în sumă de 
2062.10 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 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
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