ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
privind participarea comunei Macea în calitate de membru aderant la Gruparea Europeană de
Cooperare Teritorială pentru Construcţia unui Viitor European Comun cu răspundere limitată
(Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás)
Consiliul Local al comunei Macea, întrunit cu ocazia şedinţei ordinare din data de
21.12.2015,
Având in vedere:
- Raportul de aprobare nr. 9571/15.12.2015 a iniţiatorului de proiect privind necesitatea şi
oportunitatea accesării fondurilor europene în scopul dezvoltării comunităţii locale şi
regionale, folosind resursele existente şi atragerea de noi finanţări, prin realizarea unor
programe şi proiecte în cadrul unor colaborări teritoriale prin cofinanţare obţinută din partea
Uniunii Europene,
- văzând prevederile art.1, art.2, art. 3 alin.(2) , art. 6, art.7 şi art. 13 din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 127 din 12 noiembrie 2007 (*actualizată*) privind Gruparea europeană de
cooperare teritorială, Regulamentul (Ce) Nr. 1082/2006 Al Parlamentului European şi al
Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeana de cooperare teritoriala (GECT).
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate buget-finanţe din cadrul Consiliului local Macea,
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate administraţie publică locală,
- raportul de specialitate nr. 9572/15 12 2015 al secretarului comunei;
În temeiul prevederilor art.15, art.36 alin.7 lit.c art.45 (1) şi art.115(1) lit.b) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completarile
ulterioare, cu 14 voturi „pentru”, nici un vot „împotrivă” și nici o abținere din totalul de 15
consilieri în funcție,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă participarea comunei Macea, Judeţul Arad, în calitate de membru aderant
la Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială pentru Construcţia unui Viitor European Comun
cu răspundere limitată (Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás ).
Art.2. Se aprobă în forma actuală Actul Constitutiv şi Statutul , conform anexei la prezenta
hotărâre şi care constituie parte integrantă din conţinutul acesteia.
Art.3. Se aprobă aprobă condiţiile de finanţare şi plata cotizaţiei aferente participării în
calitate de membru al GECT, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv şi al Statutului.
Art.4. Se împuterniceşte Primarul comunei Macea să semneze în numele comunei Macea ,
documentele necesare participării comunei Macea, Judeţul Arad, în calitate de membru aderant
la Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială pentru Construcţia unui Viitor European Comun
cu răspundere limitată (Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás ) .
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţul Arad, M.D.R.A.P,
G.E.C.T., Primarul comunei Macea.
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