
       

 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 99/30.08.2017  

privind aprobarea participării și a contribuției Orașului Aleșd, în valoare de 1.450 EURO, reprezentând 

co-finanțarea de 2 % pentru proiectul intitulat ,,Pod administrativ între orașele din zona transfrontalieră 

romano-maghiară” (Administrative bridge between towns in the Romania - Hungary cross border 

region, acronim: ABBTROHU), depus spre finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-

Ungaria, Axa prioritara 6, Promovarea cooperării transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni, obiectivul 

specific 11/b - Promovarea cooperării juridice şi administrative și a cooperării între cetăţeni și instituții 

 

 
 

 

Consiliul Local al Oraşului Aleşd, 

 Luând act de raportul de specialitate nr. 8519 din 26.09.2018, elaborat de compartimentul de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd şi de rapoartele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al oraşului Aleşd; 

În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Legii cadru nr. 195/2006, a descentralizării, cu modificările şi 

completările ulterioare și ținând seama de faptul că Liderul de proiect este Orasul Alesd iar Alesd iar 

Partenerii de proiect sunt Municipiul Marghita, Comuna Sinteu, Autoguvernarea Locala a Oraşului 

Szarvas si Autoguvernarea Locala a Oraşului Berettyoujfalu, Ungaria; 

Ținând seama de bugetul total al proiectului care este de 362.500 euro, din care 72.500 euro – 

Orasul Alesd, 72.500 euro – Municipiul Marghita, 72.500 euro – Comuna Sinteu,  72.500 euro - 

Autoguvernarea Locala a Oraşului Szarvas si 72.500 euro -  Autoguvernarea Locala a Oraşului 

Berettyoujfalu. Bugetul Orașului Aleșd în valoare totala de 72.500 euro, are urmatoarele surse de 

finantare: 61.625,00 euro (85%) - UE prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (Interreg V-A 

România-Ungaria); 9.424,28 euro (13%) – bugetul national si 1.450,72 (2%) – bugetul local al 

Orasului Alesd. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. “b” și “e”, alin(4) lit.”a” art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 

alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I Hotărârea Consiliului local al orașului Aleșd nr. 99 din 30.08.2017, privind aprobarea 

participării și a contribuției Orașului Aleșd, în valoare de 1.450 EURO, reprezentând co-finanțarea de 2 

% pentru proiectul intitulat ,,Pod administrativ între orașele din zona transfrontalieră romano-
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maghiară” (Administrative bridge between towns in the Romania - Hungary cross border region, 

acronim: ABBTROHU), depus spre finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, 

Axa prioritara 6, Promovarea cooperării transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni, obiectivul specific 

11/b - Promovarea cooperării juridice şi administrative și a cooperării între cetăţeni și instituții, inclusiv 

titlul, se modifică și se completează după cum urmează: 

 1.Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 2 Se aproba contribuția proprie a Orașului Aleșd în cadrul proiectului intitulat Pod 

administrativ între orașele din zona transfrontalieră romano-maghiară (Administrative bridge between 

towns in the Romania - Hungary cross border region, acronim: ABBTROHU), depus spre finanțare în 

cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, prioritatea PA 6, obiectivul specific 11/b, în procent 

de 2 % din valoarea totală a acestuia, în cuantum de  1.450,72  EURO.”   

2. După articolul 2 se introduce un nou articol cu următorul cuprins: 

”Art. 2^1 În cadrul proiectului: ,,Pod administrativ între orașele din zona transfrontalieră romano-

maghiară”, se stabilesc următoarele poziții și funcții: 

-manager de proiect 

-manager financiar 

-coordonator de proiect 

-coordonator al relației cu partenerii de proiect 

-coordonator organizare activități 

Art. II Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului, Instituției 

Prefectului Județul Bihor, instituțiilor interesate și se aduce la cunoștință publică. 
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Aleşd, 27 septembrie 2018 
Nr. 86 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 15 voturi din 15 consilieri prezenţi şi 16 în funcţie 



 


