
 
 

                                 

                          

 

 
 
 

42/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 

a „Közszolgáltatások fejlesztése Mezőterem községben, Szatmár megye”  
megnevezésű projekt levezetéséről 

 

 Mezőterem község Helyi Tanácsa, a 2017. október 2-ra összehívott közgyűlésén,  
Figyelembe véve: 
- Mezőterem község polgármestere által kezdeményezett, 1990/2017-es számmal iktatott 
előterjesztését, melyben fenntartja a projekt szükségességét és időszerűségét; 
-  a Helyi Tanács által kibocsátott és az 1996/2017-es számmal iktatott határozattervezetet, 
-  Mezőterem község Helyi Tanácsa szakbizottságainak jóváhagyó jelentéseit, továbbá az  
 alábbi,  
 
JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOKAT, ÉS A MEGALAPOZÓ DOKUMENTUMOKAT: 
„- prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 
- Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din 
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD-VEST SATU MARE;  
- Ghidul solicitantului pentru Măsura 5/6B „Dezvoltarea serviciilor destinate populației și 
îmbunătățirea condițiilor de trai 
- Hotărârea Consiliului local Tiream nr.16/2017 pentru aprobarea bugetului local al comunei 
pentru anul 2017, cu modificările și completările ulterioare; 
- Strategia de dezvoltare locală a comunei Tiream pentru anii 2015-2020, aprobata prin 
hotărârea Consiliului local nr. 36/2015; 
- Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al județului Satu Mare, 
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Satu Mare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 532/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
967/2002 privind atestarea domeniului public al județului Satu Mare, precum și al municipiilor, 
orașelor și comunelor din județul Satu Mare; 
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 1995/2017, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea 
și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006” 

Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó, szabályozási normákra vonatkozó, 

újraközölt utólag módosított és kiegészített 24/2000-es Törvény előírásaira, 

Tekintettel az utólag módosított és kiegészített 273/2006-os helyi közpénzügyekre 

vonatkozó Törvény 20. cikkely (1) bekezdés j) betűje előírásaira, 

Megállapítva annak szükségességét, hogy biztosítsák azon helyi érdekeltségű 

beruházások pénzügyi hátterét, amelyek műszaki-pénzügyi mutatóit jóváhagyták, 

ROMÁNIA 

SZATMÁR MEGYE 

MEZŐTEREM KÖZSÉG HELYI TANÁCSA  
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A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 

215/2001-es számú Törvény 36-os cikkely (1) bekezdés, (2) bekezdés b) betűje, (4) bekezdés 

e) –f) betűje előírásai értelmében, melyet megerősít  a 45. cikkely (1) bekezdés, és a 115. 

cikkely (1) bekezdés b) betűje értelmében, 

ELHATÁROZZA: 

1. cikkely – Jóváhagyja a „Dotarea serviciilor publice din comuna Tiream, județul 
Satu Mare”,(„Közszolgáltatások ellátmányának beszerzése Mezőterem 
községben, Szatmár megye) pályázat – a továbbiakban „pályázat” gyakorlatba 
ültetését. 

2. cikkely A Pályázat szükségessége és időszerűsége, valamint a beruházás 
gazdasági hatásai a község közszolgáltatásainak javítási igényéből adódik.  

3. Cikkely A Pályázat gyakorlatba ültetésének vonatkozó költségeit a helyi 
költségvetésben előirányozzák, a beruházások teljes futamidejére, abban ez 
esetben amikor az elnyeri a Vidékfejlesztési Országos Program finanszírozását, a 
törvénynek megfelelően.   

4. cikkely A helyi közigazgatási hatóságok kötelezik magukat, hogy biztosítsák a 
beruházás fenntartásához szükséges költségekre a bevételeket, legkevesebb 5 évre 
a Pályázat utolsó kifizetési időpontjától számítva.  

 5. A Pályázat megvalósítása a község minden lakosának (2226 lakos a 2011-es 
népszámlálás adatai szerint) hasznos lesz, és megkönnyíti a helybéliek hozzáférését, 
jelentősen feljavított községi szolgáltatásokhoz.  
 6. cikkely A beruházás műszaki jellemzői. A Pályázat keretében az alábbi 
berendezések beszerzésére kerül sor:  
- 1 drb. 4400 köbcenti hengerűrtartalmú Traktor 
- 1 drb. min. 1 méter széles vágófejjel ellátott önrakodó, kinyúló karos sövény nyíró gép 
        7. cikkely A Pályázat teljes értéke 42.935,23 euro / 197.472,00 lej, amelyből 
elszámolható 40.000 euro/ 483.972 lej, az Európai Központi Bank 29.09.2017-es árfolyamán  
(1 euro = 4,5993 lej). Az el nem számolható költségeket  a község költségvetés fizeti.    

8. cikkely A község törvényes képviselője ez ügyben annak polgármestere,  kettős 
minőségben, polgármesterként és főutalványozóként. Megbízza Tar Miklós polgármestert, 
hogy aláírja a finanszírozási programot, és a pályázat lebonyolításában tartsa a szükséges 
kapcsolatokat.  
 9. cikkely A határozat végrehajtásával megbízza Mezőterem polgármesterét.  

10. cikkely Jelen határozatot Mezőterem község jegyzője hozza köztudomásra, közli a a 

község polgármesterével, Szatmár megye Prefektusi Hivatalával, a Megyei Tanács 

szakirodájával, valamint a község hivatalos honlapján www.tiream.ro , és a hirdetőtáblákon 

kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra.  

Mezőterem, 2017., október 2.-án 

Üléselnök                                         Ellenjegyzi: 

         Straţi Vasile tanácsos                                            kiküldött jegyző, 

                                                                               Chioreanu Gheorghe 

 

Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi 

közigazgatási Törvény 45. cikkely (3) bekezdés előírásai betartása mellett fogadták el. 

 

Tanácsosok összlétszáma: 11, jelen volt 11, mellette szavazott 11, ellene szavazat 0, 

tartózkodás 0 szavazat. 

http://www.tiream.ro/


 


