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                                              HOT RÂREA NR.53  

                                                 DIN 01.09.2017   
 

privind depunerea in cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 

2014-2020, Priority axis PA6_Promoting cross-border cooperation between 

institutions and citizens (Cooperation of institutions and communities), 

Investment priority 11/b: Promoting legal and administrative cooperation and 

cooperation between citizens and institutions (ETC-CB), 

 a Proiectului cu titlul "CAPACITATE   INSTITUTIONALA   

IMBUNATATITA  PENTRU SERVICII  TRANSFRONTALIERE  IN  

MONEASA (RO) SI MEZOKOVACSHAZA (HU)" 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MONEASA, întrunit în şedinţă 

la data de 01.09.2017. 

Având în vedere: 

       • Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre ; 

       • Raportul de specialitate structurat, în contextul oportunităților de finanțare 
existente pentru administrația publică locală în cadrul Programului Interreg V-A 

România-Ungaria, implementat în perioada de programare 2014-2020, Priority 

axis PA6_Promoting cross-border cooperation between institutions and citizens 

(Cooperation of institutions and communities)  

Investment priority 11/b: Promoting legal and administrative cooperation and 

cooperation between citizens and institutions (ETC-CB)  

       • Prevederile art. 13, alineatul (4),  art. 36,  alineatul (2) litera e) si al 

alineatului (7) litera c), precum şi in baza art. 45 alineatul (2), litera f) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 

 

                                            H O T  R  Ş T E: 
 

ART. 1. Se aprob  depunerea, în calitate de lider de proiect, a 
Proiectului "CAPACITATE   INSTITUTIONALA   IMBUNATATITA  

PENTRU SERVICII  TRANSFRONTALIERE  IN  MONEASA (RO) SI 

MEZOKOVACSHAZA (HU)", în parteneriat cu Primaria MONEASA si 

alaturi de Primaria MEZOKOVACSHAZA din Ungaria, avand un buget 

total/proiect de 217.380 Euro, din care bugetul Primariei Moneasa este de 

72.460 Euro. 

 Partener Lider 1 Primaria MONEASA (RO) cu buget total/partener 

de 72.460 Euro, din care cofinantarea proprie este de 1.450 Euro; 
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   Partener 2 ONG Turism Moneasa (RO) cu buget total/partener de 

72.460 Euro din care cofinantarea proprie este de 1.450 Euro; 

  Partener 3 Primaria MEZOKOVACSHAZA (HU) 72.460 Euro cu 

buget total/partener de 72.460 Euro din care cofinantarea proprie este de 

3.623  Euro. 

Bugetul total al proiectului este de 217.380 Euro.  

ART. 2. Se aprob  asigurarea cofinan rii necesare implement rii 
acestui proiect, respectiv de 1.450 Euro, precum si asumarea asigurarii 

fluxului de numerar necesar implementarii proiectului. 

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se încredin eaz  
Primarul Comunei Moneasa,d-nul  HERBEI IOAN-NUTU. 

ART.3. Prezenta hotar re se comunic  cu: 
               -Institutia Prefectului-Judetului Arad; 

               -Consilierii locali; 

               -Cetatenii comunei Moneasa. 

 
 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDIN ,                            SECRETAR, 

           SODINCA PAUNEL                                                    PUIE IOAN                                
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