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Privind aprobarea proiectului ,CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE
TURISTICA - SINAIA"

~I

PROMOVARE

Analizand oportunitatile de finantare prin Programul Operational Regional - Axa prioritara 5 Dezvoltarea durabila ;;i Promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.3 - Promovarea
potentialului turistic ;;i crearea infrastructurii necesare, In scopul cre;;terii atractivitatii Romaniei
ca destinatie turistica, Operatiunea - Crearea Centrelor Nationale de Informare ;;i Promovare
Turistica (CNIPT) ;;i dotarea acestora;
Avand In vedere raportul nr.2821/28.01.2014 al Departamentului Comunicare Programe ~i
Afaceri Europene din cadrul Primariei Sinaia ;
Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Avand in vedere:
•
•

prevederile din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;

In temeiul art. 36, alin.2, litera "b" din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile ~i comletarile ulterioare, coroborat cu art. 45

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H 0 T A R A $ T .E :
ART.l. - Aproba revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 190/2013.
ART.2 - Aproba depunerea cererii de finantare a proiectului: ,CENTRUL NATIONAL DE
INFORMARE $I PROMOVARE TURISTICA - SINAIA" pentru care se solicita finantarea In
baza Programului Operational Regional - Axa prioritara
5 - Dezvoltarea durabila ;;i
Promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.3 - Promovarea potentialului turistic ;;i
crearea infrastructurii necesare, In scopul cre;;terii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica,
Operatiunea - Crearea Centrelor Nationale de Informare ;;i Promovare Turistica (CNIPT) ;;i
dotarea acestora.
ART.3. - Aproba PLANUL DE MARKETING al proiectului:
INFORMARE $I PROMOVARE TURISTICA- SINAIA".

,CENTRUL NATIONAL DE

ART.4. - Aproba Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului
,CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE $I PROMOVARE TURISTICA- SINAIA".
ART.S. - Aproba asigurarea resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului
In conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare, In valoare totala
de 629.380,31 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile ~i TVA) .

ART.6. Aproba finantarea contributiei propr11 1n valoare de 10.151,29 lei aferenta
proiectului de Ia Art.2., reprezentand 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.
ART.7. Aproba finantarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile $i conexe care vor
aparea in perioada de implementare a proiectului.
ART.S. Aproba acoperirea tuturor cheltuielilor de lntretinere a obiectivului de investitii pe o
perioada de eel putin 5 ani, dupa darea In exploatare.
ART.9. Proprietatea infrastructurii realizate $i natura activitatii pentru care s-a acordat
finantarea vor fi mentinute pe o perioada de eel putin 5 ani dupa finalizare, perioada In care se
va asigura exploatarea $i intretinerea sa.
ART.10. Se imputernice$te Primarul ora$ului Sinaia sa semneze cererea
documentele aferente $i contractu! de finantare, in cazul aprobarii proiectului.

de finantare,

ART.11. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse Ia indeplinire de catre Primarul ora$ului
Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Sinaia, 31.01.2014
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