RoMÁNIA
JUDETUL FIARGHITA
MUNICIPIUI, GHEORGHENI
CONSIUUL LOCAL

HOTARAREA

Ílr. L28 l2ol4

pentru modificarea H.C.L. nr.63/2O13, cu priuire Ia modiilcarea H.C.L. nr.
224/ 20 12, piuind aproborea proiectului 9i a ctrcltui.elilor legate de proi,ectul
,Creare gi dotare Centru Na{ional de Infonnare gi Promouare Turisticd'
tn Municip iul Gtte o rg he ni"
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
ín gedinla ordinará, íinutá la data de 24 iu|ie 2o!4,
avánd in vedere:
- Expunerea de motive nr. 6663/2074 a Primarului Municipiului Gheorgheni;
- Raportul de specialitate nr.6664 / 2074 aJ Direcliei tehnice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiuiui Gheorgheni;
- H.C.L. nr. 224 /2OI2 privind aprobarea proiectului qi a cheltuielilor legate de
proiectul ',Crcare qi dotare Centru Na{ional de Informare gi Promovare Turisticá ín
Municipiul Gheorgheni
- H.C.L. nr. 63/2Ot3 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 224/2OI2, privind
qi dotare Centru
aprobarea proiectului gi a cheltuielilor legate de proiectul
"Creare
National de Informare gi Promovare Turisticá in Municipiul Gheorgheni"
- H.c.L. nr.73/2oI4 privind aprobarea bugetuluí de venituri 9i cheltuieli aJ
Municipiului Gheorgheni pe anul 2o14 9i estimári pentru anii 2o75_2ot7 ' cu
rectifi cárile ulterioa'e,.
* rapoartele combiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local
Gheorgheni;
- Administrarea patrimoniului, buget, ftnanfe, crearea surselor de uenifui propii;
- Dezuoltarea
industiale
si agrare,
elaborarea politicii
economico-sociald,
spijinirea iniliatiuei particulare, dezuoltare regionnld, turísm;
- Urbanism, amenajarea teitoiuluí, profuqía mediului' consen)area monumentelor
istonce 5í de arhitechra;
_ Inud|dmánt, tineret, sport, agrement;
aferent Programuluí operalional
Luánd in considerare
Ghidul solicitantului
Regional 2oo7 -2oI3 ' Axa prioritará 5 - Dezvoltarea durabilá
9i promovarea turismului,
turistic ai crearea
Domeniul major de intervenlie 5.3 - PromovaÍea potenliáului
infrastructurii necesaÍe, ín scopul creqterii atractivitálii Romániei ca destinalie turisticá,
Operafiunea Crearea Centrelor Nafionale d.e Informare gi Promouare Tr,tristicd (CNIPT) 9i
dotarea acestorai
Ín baza prevederilor:
- aÍt.53 din Legea nr. 273 /2006, privind finanlele publice locale, cu modiÍicárile 9i
completárile ulterioare;
in temeiul prevederilor art.36, alin. (2) lit. b) 9i. alin.(4) lit. d) qi ale art. 45, alin. (1)
corpborat cu art.llS atin.(l) lít. b) din Legea nr.2|5/2oo7 privind administralia publicá
localá, republicatá,
HoTÁRÁ9Tt:
Art.l - Se aprobá modificarea art.l din HotáráLrea Consiliului Local Gheorgheni nr.
63 din 30.04.2014. cu privire la modificarea ar. I din H.C.L. nr. 224/2OI2, pnvtnd

aprobarea pÍoiectului qi a cheltuielilor legate de proiectul .Creare 9i dotaÍe centru
Nalional de Iníormare gi Promovare Turisticá in Municipiul Gheorghéni" _
9i va avea
urmátorul cuprins:
- Se aprobá proiectul cu titlul ,Creare
9i dotare Centru Nationa| d'e
"Art.l
Informare si Promouare Turisticd tn Municipial Gheorghent, , in valoare totalá de
ss4.734,s2 lei (inclusiv TVA) in vederea depunerii pentru Íinantare in cadrul
Programului opera[ional Regional Axa prioritará 5, Domeniul de interventie 5.3:
Promouareq potenlialului turistic 5í crearea infrasttuctuii necesare, in scopul
cre?teii atractiuitdfii Romd.niei ca destinatie tuisticd.. "
Art.2 - Se aprobá modificarea aÍt'2 din Hotárárea Consiliului Loca] Gheorgheni nr'63
din 3o.04.2013 - cu piuire Ia modificarea art. 2 din H.c.L. nr. 224/2012 piuind
aprobarea proiectului gi a cheltuielilor legate de proiectul , creare gi dotare centru
Nalional de Informare gi Promouare Turisticd. tn Municipiul GheorgLeni,, sr va avea
urmátorul cuprins:
- (1) Se aprobá cofinanlarea din partea Municipiului Gheorgheni,
a
"Art.2
proiectului , Creare 5í dotare Centru National de Informare 5i Prámouare
Tu,risticd tn Municipíul Gheorgheni", cu suma d,e 10.235,92 teí reprezentánd
2% din cheltuielile eligibile ale proiectului (inclusiv TVA).
(2) Se aprobá cheltuielile neeligibile aferente proiectului ,Creare 5i dotare
centru Naiional de Informare gi promouare Turisticd. tn Municipiul Gheorgheni",
in suma de 42.938,ő6lei
(ínctusiv TVA)."
/\Ít.Iu _ Prevederile prezcntei hotárári vor fi duse la índeplinite de cátre: Primarul
MuniciPíului Gheorgheni, Direcfia economicd. qi Direc|ia tehnica áin cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.
Art.rv - Prezenta hotáráre se transmite la Institulia Prefectului - judelul Harghita,
9i
se comunicá crr: Primarul Municipiuhli Gheorgheni, Direc|in tehnica, Diiectin. economigi din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Gheorghení, Ia 24 iulíe 2074
PRE$EDINTELE SEDINTEI,
Kastal LaszlÓ
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CoNTRASEMNEAZÁ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

NagA Istudn
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