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HOTĂRÂREA NR

Privind participarea în proiectul „Europe for citizens Stand2: Democratic engagement and 
civic participation Valtozo Europa = Uj Lehetosegek

proiect a

Consiliul Local al Comunei Ulie

Având în vedere: 

Procedura premergătoară adoptării Hotărârii Cons

Expunerea de motive al primarului comunei Ulie
proiectului de Hotărâre a Consiliului Local Privind participarea în proiectul „Europe for 
citizens Stand2: Democratic engagement and civic participation
Lehetosegek” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect 
nr.: 185/S din 28.06.2018; 

Proiectul Uniunii Europene a fost publicat cu nr.

Procesul-verbal de afișare a proiectului de Hot

Proiectul de Hotărâre nr.: 173/S din 22.06.2018

Raportul compartimentului de specialitate nr.: 186

Raportul juridic al persoanei desemnate cu atribu
din 28.06.2018; 

Hotărârea Consiliului Local nr.: 31 din 2017 a Comunei Ul
anul 2017 la proiectul „Europe for Citizens”

Avizul favorabil al Comisiei pentru activită

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ulie
bugetului local pentru anul 2018 
privind rectificarea bugetului de venituri 

Tinând cont de prevederile legale:

Art. 2 al. (3) lit. l). din OUG
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă cu modificările 
completările ulterioare; 
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HOTĂRÂREA NR. 36/28.06.2018 

participarea în proiectul „Europe for citizens Stand2: Democratic engagement and 
Valtozo Europa = Uj Lehetosegek” și aprobarea cheltuielilor legate de 

proiect a comunei Ulieș, județul Harghita 
 

Ulieș, 

Procedura premergătoară adoptării Hotărârii Consiliului local al comunei Ulie

Expunerea de motive al primarului comunei Ulieș constituind nota de fundamentare a 
proiectului de Hotărâre a Consiliului Local Privind participarea în proiectul „Europe for 
citizens Stand2: Democratic engagement and civic participation Valtozo Europa = Uj 

și aprobarea cheltuielilor legate de proiect a comunei Ulie

Proiectul Uniunii Europene a fost publicat cu nr.: 599346-CITIZ-1-2018-1-RO

șare a proiectului de Hotărâre nr.:174/S din 22.06.2018;

173/S din 22.06.2018 

Raportul compartimentului de specialitate nr.: 186/S din 28.06.2018; 

Raportul juridic al persoanei desemnate cu atribuții de secretar al comunei Ulieș nr.: 187/S 

Hotărârea Consiliului Local nr.: 31 din 2017 a Comunei Ulieș prin care acesta a participat în 
anul 2017 la proiectul „Europe for Citizens”; 

Avizul favorabil al Comisiei pentru activități economico-financiarenr.: 177/S din 28.06.2018;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ulieș nr.: 8/2018 privind ap
bugetului local pentru anul 2018 și Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ulie
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ulieș pe anul 2018.

Tinând cont de prevederile legale: 

OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă cu modificările 

 

participarea în proiectul „Europe for citizens Stand2: Democratic engagement and 
cheltuielilor legate de 

iliului local al comunei Ulieș: 

d nota de fundamentare a 
proiectului de Hotărâre a Consiliului Local Privind participarea în proiectul „Europe for 

Valtozo Europa = Uj 
a comunei Ulieș, județul Harghita 

RO- CITIZ-TT 

ărâre nr.:174/S din 22.06.2018; 

ții de secretar al comunei Ulieș nr.: 187/S 

prin care acesta a participat în 

/S din 28.06.2018; 

ș nr.: 8/2018 privind aprobarea 
ărârea Consiliului Local al Comunei Ulieș nr.: 21/2018 

și cheltuieli al Comunei Ulieș pe anul 2018. 

nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă cu modificările și 
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Art. 2 al. (1) din HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a 
implementării instrumentelor structurale cu modificările 

Art. 3 și art. 4 din Cartea european
octombrie 1985, retificată prin Legea nr. 199/1997;

Art. 120 și art. 121 alin (1) și (2

Art. 20 și 21 din Legea cadru a descentraliz

Art. 7 alin (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparen
locală; 

Art. 19 al. (2) și art. 20 din Legea nr. 273/200
modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 2/2018, privind Legea bugetului de stat pe anul 2018.

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative 

În temeiul art. 36 alin (4) lit d)., art. 45 alin (2), coroborat cu art. 115 alin (1) lit. b). din Legea 
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ş
ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Ulie

Art. 1. Aprobarea participării în proiectul „Europe for Citizens Programme 2014
Town Twinning Valtozo Europa = Uj Lehetosegek
Finanțare (Anexa nr.: 1) document care face parte in

Art. 2.Aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Europe for Citizens Programme 2014
2020, Town Twinning Valtozo Europa = Uj Lehetosegek
cheltuielile de cazare, cheltuielile privind programel
comunicație și cheltuielile de coordonare a proiectului conform Cererii de Finanțare anexat.

Art. 3.Includerea sumelor aferente în bugetul local pe anul 2018 al comunei Ulie
Rectificarea Bugetului local va 

Art. 4. Pentru semnarea documentelor necesare implementării proiectului se 
mandatează domnul primar al Comunei Ulie
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HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a 
ementării instrumentelor structurale cu modificările și completările ulterioare;

și art. 4 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, retificată prin Legea nr. 199/1997; 

și art. 121 alin (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

Art. 7 alin (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administra

20 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu 
ările ulterioare; 

Legea nr. 2/2018, privind Legea bugetului de stat pe anul 2018. 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

alin (4) lit d)., art. 45 alin (2), coroborat cu art. 115 alin (1) lit. b). din Legea 
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ş

Consiliul Local al Comunei Ulieș, Judeţul Harghita, întrunit în şedinţă ordinară

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Aprobarea participării în proiectul „Europe for Citizens Programme 2014
Valtozo Europa = Uj Lehetosegek” conform celor cuprinse în Cererea de 

țare (Anexa nr.: 1) document care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Europe for Citizens Programme 2014
Valtozo Europa = Uj Lehetosegek” - comunei Ulie

cheltuielile de cazare, cheltuielile privind programele organizate, cheltuielile de publicitate 
ție și cheltuielile de coordonare a proiectului conform Cererii de Finanțare anexat.

Includerea sumelor aferente în bugetul local pe anul 2018 al comunei Ulie
Rectificarea Bugetului local va avea loc printr-o Hotărâre a Consiliului local ulterior.

Pentru semnarea documentelor necesare implementării proiectului se 
mandatează domnul primar al Comunei Ulieș din Județul Harghita, Gyorgy Sandor.

 

HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a 
ările ulterioare; 

ă a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

ă în administrația publică 

țele publice locale, cu 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

alin (4) lit d)., art. 45 alin (2), coroborat cu art. 115 alin (1) lit. b). din Legea 
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

în şedinţă ordinară 

Aprobarea participării în proiectul „Europe for Citizens Programme 2014-2020, 
” conform celor cuprinse în Cererea de 

tegrantă din prezenta Hotărâre. 

Aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Europe for Citizens Programme 2014-
comunei Ulieș, care include 

e organizate, cheltuielile de publicitate și 
ție și cheltuielile de coordonare a proiectului conform Cererii de Finanțare anexat. 

Includerea sumelor aferente în bugetul local pe anul 2018 al comunei Ulieș. 
o Hotărâre a Consiliului local ulterior. 

Pentru semnarea documentelor necesare implementării proiectului se 
Gyorgy Sandor. 
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Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezente
de contabilitate, secretarul și compartimentul de cultur
a primarului comunei Ulieș. 

Art. 6. Această hotărâre se va comunia Institu
Comunei Ulieș, compartimentelor de contabilitate, secretarului 
cultură din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ulie
cunoștința publică prin grija sectretarului comunei Ulie

 

 Președintele ședinței

 Bara Sandor 
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Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentele 
și compartimentul de cultură din cadrul aparatului de specialitate 

Această hotărâre se va comunia Instituției Prefectului Județul Harghita, primarul
, compartimentelor de contabilitate, secretarului și compartimentului de 

cultură din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ulieș
ă prin grija sectretarului comunei Ulieș. 

ședinței Contrasemnează 

 Persoana desemnată

Cu atribu

Kulcsar Eva

 

i hotărâri se însărcinează compartimentele 
aparatului de specialitate 

ției Prefectului Județul Harghita, primarului 
și compartimentului de 

ș și se va aduce la 

Contrasemnează  

Persoana desemnată 

Cu atribuții de secretar 

Kulcsar Eva 


