
 

    ANEXA  

              LA HOTĂRÂREA NR. 39/2020 
Obiectiv specific  

Scop 
Valoare/ Sursa de 

finantare vizata 

Perioada prognozata de 

implementare 

 

Grad de maturitate Masura 

Actiune/ proiect/ ob. Operational „14 „15 „16 „17 „18 „19 „20 

 

 

5.1.3. Cooperare zonala 

Reprezentare locala in structurile de 

decizie si tehnice ale : 

Sistem Urban Satu Mare ; Microregiunea de 

Dezvoltare « Satu Mare Sud Vest » ; 

Compatibilizarea sistemelor logistice, crearea 

echipelor de proiect, planificare 

comuna. 

 

5.1.3. – 0,15 M€ 
 

Buget Local 

POS_DCA 

        

 

5.1.4. Cooperare internationala 

« orase infratite» 

Implicarea activa in cooperarea 

internationala in cadrul retelei de orase 

infratite 

Initierea altor proiecte de cooperare 

interregionale/nationale – Programme Urbact/ 

Interreg. 

 

5.1.4. – 0,025 M€ 
 

Buget Local 

Interreg IV 

Program Europa 

        

5.1.5 Dezvoltare institutionala a 

capacitatii de administrare locala 

prin forme asociative si 

parteneriale 

Dezvoltarea de structuri la nivel institutional 

care sa permita atragerea de fonduri si sa 

gestioneze in conditii optime 

investitiile realizate 

5.1.5 – 0.035 M€ 

Bugetul local 

PODCA 

        

5.2. Dezvoltarea vietii asociative si cresterea implicarii civice locale 

 
5.2.1. Educatie si implicare 

civica 

Punct de informare si consiliere publica – 

PICP (incinta Primaria Tasnad) ; Campanii de 

informare si educatie civica pentru 

promovarea voluntariatului si a implicarii 

cetatenesti in identificarea si 

solutionarea problemelor locale 

5.2.1. – 0,08M€ 

5.2.2. – 0,12M€ 

5.2.3. – 0,05M€ 
 

Buget Local (L 350/ 

2005) 

Fonduri private 

MAI/ SGG : Programe 

guvernamentale 

POS_DCA 

SEE grants 

Program Progress 

        

 

5.2.2. Societatea Civila_Tasnad 

Activarea societatii civile – facilitarea implicarii 

civice prin sustinerea accesului 

la resurse pe baza de proiecte: Program de 

finantare ONG (L.350/ 2005) 

       

5.2.3. Cetatenia corporatista 
Dezvoltarea parteneriatului APL _ mediul de 

afaceri local pentru aplicarea planurilor 

de dezvoltare locala. 

       

5.3. Creșterea capacităţii operaționale de prevenire a apariţiei epizootiilor şi combaterea acestora 

 5.3.1 Sprijin pentru investițiile în 

măsuri preventive pentru reducerea 

efectelor dezastrelor naturale, 

evenimentelor adverse şi catastrofale 

,Achiziționare instalație de dezinfecție și 

dezinsecție, în localitățiile Blaja, Cig, Rațiu, 

Sărăuad și Valea Morii, județul Satu Mare 

30.000 € 

Buget Local 

FEADR 

2021 
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