ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea instrumentării proiectului
“ Protecția și conservarea valorilor naturale locale ale mediului înconjurător ”,
în cadrul Programului INTERREG V de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria
2014-2020

Consiliul Local al comunei Macea în şedinţă ordinară :
- Văzând referatul de aprobare al Primarului comunei Macea nr. 3629 /12.04.2017, privind necesitatea
și oportunitatea instrumentării proiectului, al comunei Macea,
- raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 3630/12.04.2017 şi avizul favorabil al comisiei
de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Macea,
- Având în vedere Programul de Cooperare Transfrontalieră INTERREG V , România - Ungaria 20142020, Axa prioritară 1 ”Protecția naturii și a valorilor naturale”,
- Ținând seama de Ghidul pentru aplicanți, în care sunt prezentate regulile specifice de implementare a
proiectelor finanţate prin program,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b"; alin. (4) lit. „f”; alin. (6) lit. „a" pct.10; art. 45 al. 1 și
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă instrumentarea de către Comuna Macea a proiectului “PROTECȚIA ȘI
CONSERVAREA VALORILOR NATURALE LOCALE ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR”, în cadrul
Programului INTERREG V de Cooperare Transfrontalieră România Ungaria 2014-2020, Axa prioritară
1 - Protecția naturii și a valorilor naturale – Ip 6/c: conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
valorilor naturale locale.
Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului comunei Macea în cuantum de 150.000 Euro, din care
contribuția proprie de 2% din valoarea proiectului, reprezentând suma de 3.000 Euro, se suportă de la
bugetul local al comunei Macea.

Art. 3 Se desemnează responsabil legal pentru implementarea proiectului prevazut la art. 1, domnul
Ciprian-Gheorghe Otlăcan, Primarul Comunei Macea și se împuternicește să semneze documentele
necesare în cadrul acestui proiect.
Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Arad şi se va publica prin
afişare.
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