
ROMÂNIA
JUD. SATUMARE
ORAŞUL TÂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂ.REA nr. :')<
din data de 31 martie 2017

privind aprobarea cofinanţării din bugetul oraşului Tăşnad pentru Proiectul
"Two communities, one goal- SAFETY- Două comunităţi un scop-

SIGURANŢA"

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 5727/2017 al administratorului public din cadrul

Primăriei Oraşului Tăşnad;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului

de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget,
finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din
cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2912015 privind gestionarea şi
utilizarea fondurilor externe neramhursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru
obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014 - 2020, cu
modificările ulterioare, precum şi ale Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr.
190/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţe]
Guvernului nr. 2912015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare
teritorială europeană", În perioada 20 14 - 2020;

Potrivit prevederilor Programului de cooperare transfromaliera Romania -
Ungaria INTERREG V-A, Axa prioritara 5 - Improve risk-prevention and disaster
management (Cooperating on risk prevention and disasrer management) - Cresterea
capacitatii de prevenire a riscurilor si management al deaastrelor (cooperare in
domeniul prevenirii riscurilor si managementului dezastrelor Prioritatea de
interventie 5/b - Promoting investment to address specific risks, ensuring disaster
resilicnce and developing disaster management systems (Promovarea investitiilor
pentru diminuarea riscurilor specifice, asigurarea rezilientei la dezastre si dezvoltarea
sistemelor de management;

În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările ulterioare;



În temeiul prevederilor an. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) tit. a) şi ale
art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a) din Legea nr.215/20Dl a administraţiei publice locale,
republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂşTE:

Art. 1. Se aprobă, în principiu, cofinanţarea din bugetul local al oraşului
Tăşnad pentru Proiectul "Two communitics, one goal - SAFETY- Două comunităţi
un scop - SIGURANŢA", depus în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră
România -Ungaria INTERREG V-A, Axa prioritare 5 -lmprove risk-prevention and
disaster management (Cooperating on risk prevention and disasrcr management) -
Cresterea capacitatii de prevenire a riscurilor si management al dezastrelor (cooperare
in domeniul prevenirii riscurilor si managementului dezastrelor Prioritatea de
interventie 5.fb - Promoting investment to address specific risks, ensuring disaster
resilience and developing disaster management sysrems (Promovarea investitiilor
pentru diminuarea riscurilor specifice, asigurarea rezilientci la dezastre si dezvoltarea
sistemelor de management, a cărui valoare totală este de 660.458 EURO, respectiv
2.980.580,908 lei, iar valoarea contribuţiei oraşului Tăşnad, în calitate de lider al
proiectului, este de 2% - 13.209,2 EURO, respectiv 59.611,799 Iei.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului 'lăşnad.


