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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
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 1.2.3. Emisiuni
de ştiri transfrontaliere, proiectul de cooperare transfrontalieră“ Comunicare si informare
la standarde europene in zona transfrontaliera Nadlac-Totkomlos” 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 103.105 Euro, contribuţia Oraşului
de 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fiind în sumă de 2062.10 Euro.
Principalul obiectiv al acestui proiect reprezintă crearea unei retele de informare si
comunicare in vederea apropierii locuitorilor din zona transfrontaliera Nadlac- Totkomlos,
urmând ca în baza proiectului să fie realizat un site WEB TV si 3 publicatii comune,
tematice periodice: Anuarul serviciilor publice Nadlac-Totkomlos, Agenda culturala si
Caietul Elevului European care vor fi publicate în limbile: romana, maghiara şi slovaca.
Primar,
VASILE CICEAC

