RoMÁNIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPruL GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL

-\

HoTÁnÁnpe Ílr.18o l2oLo
piuind aprobarea proiectului ,,Promouareapotenfialului tuistic aI municipiului
Gheorgherui,judefuI Harghita" Si a cheltuielilor legate de acesta din cadrul
Programului Operafional Regional 2 007-20 13
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
in qedinfa extraordinará, linutá la data de 10 noiembrie 2olo,
avánd ín vedere:
expunerea de motive a Primarului Municipiului Gheorgheni - inregistratá sub
n r . 8 8 B B l O B . 11 . 2 0 1 0 ;
raportul de specialitate al Direcfiei Tehnice - Biroul achizilii publice, inuestifii,
programe Sl proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Gheorgheni, inregistrat sub nr. BB93/08. 1 1.2010;

:"oxTx:,::;::::,,;"t:;:;i:t:,ui,t5,,"T:::i:":ITÍ""5:.
,;:::harea

economico-sociald', elaborarea politicii industríale si agrare,
spij inir e a inifiatiu ei p artianl ar e, dezu oltare reg io ruala
protec{ia
teritoiului,
mediului,
conseluarea
Urbaruism, amenajarea
monumentelor istorice gi de arhitecturd.;
Íruudfdmdn[ tineret, sport, tuism gi agrement
prevederile Ghidului
in
considerare
Solicitantului
Programului
Luánd
_
-20
13 Axa prioritará 5 - Dezuoltzrea. durabila 5i promouarea
operalional Regional 2oo7
Promouarea poten[iatului tuistic gi
Domeniul major de interwen{ie 5.3
tuismului,
creArea infrastntctuni necesare, tft scopul cregteii atractiuita{ii Romaniei ca destinalie
tuistica _ opera{iunea - Dezuoltarea gí consolidarea turismului intern prin sprijinirea
promouarii produselor specifice gi a actiuitafilor de marketing specifice.
Ín baza prevederilor:
Hotárárii Guvernului nr.2B l2oo8, privind aprobarea con|inutului-cadru al
documentaliei tehnico-economice aferente investí{iilor publice' precum qi a
structurii qi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
modificatá qi completatá prin ordínul
investifii Ei lucrári de íntervenlii
M.D.R.L. nr.276l2OO9;
art.44 din Legea nr. 273l2006 privind Íinanlele publice loca]e' Cu modificárile
gi completárile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 36, atin. (2),Iiterele b) c) Si d), $i alin. (4) lit. d), alin. (5), lit.
c), a-lin.(6),lit.a, pct. 11, precum gi ale art.45 alineatul (2) lit. e) qi art. 115, alineatul 1),
republic atá, cu
litera b) din Legea administraliei publice locale nr. 2I5l2ool,
modiÍicárile Ei completárile ulterioare,
HoTÁRÁ$TE:
solicitarea finanfárii nerambursabile pentru proiectul
Art.1
Se aprobá
,,Promoaarea poten!íalutuí fltrts c al munícípíuluí Gheorghení, judeful Harghíta"
in cadrul Programului operalional Regional 2oo7-2013 _ Axa prioritará 5 _ Dezuoltarea
Domeniul major de interven{ie 5.3
Promouarea
durabila gi promouarea tuismuhi,
potenfialului turistic aí CreQrea infrastructuii necesare, tn scopul cre7terii atractiuitafii
Romaniei ca destíruatieturistica.

Att.2
(1) Se aprobá cofinanlarea localá a proiectului invocat la art. 1
reprezentánd 2o/odin valoarea costurílor eligibile, Ín sumá de 16.083 ,44 lei.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementárii
proiectului vor Íi suportate din bugetul propriul al municipiutui Gheorgheni.
(3) Se aprobá suma de 788.088,56 lei pentru acoperirea contribuliei din
fondurile structurale ín cadrul proiectului, suma ce Va fi cheltuitá in avans de
cátre Municipiul Gheorgheni páná la rambursarea cheltuielilor de cátre
Autoritatea de Management.
(4) Se aprobá suma de 193.oo1,28 lei reprezentánd contravaloarea TVAului, pentru cheltuielile plátite din sursele de Íinanlare ale proiectului, respectiv
fonduri publice (Fond European de Dezvo|tare Regionalá
FBDR 9i de
cofinanlare de la bugetul de stat) qi contribu{ia proprie a beneficiarului, sumá ce
va fi cheltuitá in avans de cátre Municipiul Gheorgheni páná la rambursarea
prin bugetul de stat.
Art.3 _ Sumele prevázute la art.2 din prezenta hotáráre Se vor include ín
bugetul propriu al Municipiului Gheorgheni pe anii 2olo _ 2oII, ín situafia in
care proiectul va fi selectat.
Art.4
Se imputerniceqte Primarul Municipiului Gheorgheni, dl. Mezei
Janos, sá sem'neze toate documentele referitoare la proiectul indicat la art. 1 din
prezenta, precum qi sá desemneze prin dispozilie persoanele din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, care vor
destáqura procedurile de d'erulare qi de implementare ale proiectului.
Prevederile prezenteí hotárári vor fi duse la indeplinire de cátre:
Art.S
Pimantl Municipiului Gheorgheni, Direc{ia tehnica din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.
Art.6
Pentru urmárirea índeplinirii prezentei hotárári S-a oferit
consilie rul Vadasz-Szatmai Istuan.

Gheorgheni, la 10 noiembrie 2010.
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