ROMANIA
JUD. CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului ,, CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ,, HUEDIN, și a contribuției în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv a resurselor
financiare necesare implementării acestuia, în condițiile rambursării/decontării ulterioare din
instrumente structurale.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 02.03.2012.
Având în vedere expunerea de motive înaintată de d.na Viceprimar Giurgiu Marinela prin
referatul nr. 2450/2012 privind aprobarea Proiectului ,, CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI
PROMOVARE TURISTICA HUEDIN,, , proiect derulat în cadrul Programului Operațional Regional,
Operațiunea Creerea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (Cnip) și dotarea
acestora, respectiv referatul nr. 2790/2012 înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei
Huedin, prin care se propune aprobarea Proiectului CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI
PROMOVARE TURISTICA HUEDIN,, , proiect derulat în cadrul Programului Operațional Regional,
Operațiunea Crearea Centrelor Națíonale de Informare și Promovare Turistică (Cnip, respectiv a
aprobării cuantumului de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, de finantare a costurilor
neeligibile și conexe aferente proiectului și de asigurare a resurselor financiare necesare
implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 2794/2012 înaintat de primar și avizat de comisia
economică la ședința din data de 26.03.2012.
Luând in considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.d, e, f şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTARASTE
Art.1. Se aprobă proiectul “CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ
HUEDIN”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 Axa
Prioritară 5 – DEZVOLTAREA DURABILA SI PROMOVAREA TURISMULUI, DOMENIUL MAJOR DE
INTERVENTIE 5.3 PROMOVAREA POTENTIALULUI TURISTIC SI CREAREA INFRASTRUCTURII
NECESARE, în scopul creșterii atractivitătii României ca destinație turistică.
Art.2. Se aprobă contribuția proprie ce-i revine din costurile eligibile ale proiectului
Consiliului Local Huedin, în cuantum de 2% ( 6.421, 46 LEI din valoarea totală eligibilă a proiectului ,
de 321.073, 20 lei), Consiliul Local Huedin finanțând toate costurile neeligibile și conexe aferente
proiectului, precum și să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului
în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din
cadrul Primăriei Huedin.
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