
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA GIRCINA
CONSILIUL LOCAL

HoTARAnE
privind aprobarea proiectului,,PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE SPECIFICE

ZONEI CinCna, JUDETUL NEAMT" ;i a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al comunei Gircina;
Ydzitnd nota de fundamentare inregistratd sub nr. 4551 din 28.09.2010, prin care Primarul

comunei propune aprobarea proiectului ,,PROMOVAREA PRODIJSELOR TIIRISTICE
SPECIFICE ZONEI GIRCINA, JUDETUL NEAMT" qi a cheltuielilor legate de proiect,

Examindnd raportul de specialitate inregistrat sub nr.4551 din 28.09.2070, prin care se

propune aprobarea proiectului ,,PROMOVAREA PRODUSELOR TIJRISTICE SPECIFICE
ZONEI GIRCINA, JUDETUL NEAMT" 9i a cheltuielilor legate de proiect,

In aplicarea prevederilor Ordinului nr.2611 03.03.2008 privind aprobarea Schemei de
ajutor de stat pentru dezvoltarea regionald prin sprijinirea investiliilor in turism din cadrul
Programului Opera{ional Regional2007 -2013, cu modificarile qi completdrile ulterioare c6t qi a
prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritard. 5 - Dezvoltarea durabild qi promovarea
turismului, Domeniul major de interven{ie 5.3 - Promovarea poten}ialului turistic qi crearea
infrastructurii necesare, in scopul creqterii atractivitdlii Romdniei ca destina{ie turisticd,
Opera{iunea - Dezvoltarea qi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovf,rii produselor
specifice pi a activitdlilor de marketing specifice,

Lu6nd in considerare avrzul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1.

In conformitate cu prevederile aft. 36, alin. 2,lit ,,b", alin. 6 si art. 45, alin.3 din Legea nr.
2151200I privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

HOTARAgTE:

Art. 1 - Se aprobd realizarea proiectului ,,PROMOVAREA PRODUSELOR
TURISTICE SPECIFICE ZONEI GiRCINA, JUDETUL NEAMT"

Art. 2 - Se ba cum urmeaza:e aproba toate costunle ehglblle gr neelrgrbrle ale prorectulur,

ValoaTeffiotalS a proiectylui, din Ctie : :li$8Z,tSe.

u

Valoarea neeligibild a proiectului 0.00
Valoarea eligibila a proiectului 796,923.00
TVA 190,333.20

ffi ffi $DlEiJiar':*t;i,#$fi lerrsF.F-.$u.8i,#='$i'n,.ffi ffi i

Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile 23,904.69
Contribulia solicitantului la cheltuieli
neeliqibile

0.00
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Art. 3 - Se aprobd depunerea proiectului PROMOVAREA PRODUSELOR
TURISTICE SPECIFICE ZONEI GIRCINA, JUDETUL NEAMI in cadrul Programului
Operational Regional Axa prioritard 5 - Dezvoltarea durabild gi promovarea turismului, Domeniul
maior de intervenlie 5.3 - Promovarea potenlialului turistic qi crearea infrastructurii necesare, in
scopul cregterii atractivitdlii RomAniei ca destina{ie turisticd, Operaliunea - Dezvoltarea qi

consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovdrii produselor specifice qi a activitdlilor de

marketing specifice.
Art. 4 - Primarul comunei Gircina, prin compartimentele din cadrul aparatului de

specialitate al primarului, va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri.
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