
Consiliul local al orasului Seini 

 

 

                                             H O T A R A R E A  nr.  6 4   / 2012 
 

Privind aprobarea proiectului ‘’Crearea Centrului National de Informare si Promovare 

Turistica (CNIPT) si dotarea acestuia, in orasul Seini, judetul Maramures, si a 

cheltuielilor legate de proiect ; 

 
 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 25.10.2012. 

 Avind in vedere : - Expunerea de motive a Primarului orasului Seini privind 

necesitatea aprobarii proiectului ‘’Crearea Centrului National de Informare si Promovare 

Turistica (CNIPT) si dotarea acestuia, in orasul Seini, judetul Maramures, inregistrata 

sub nr. 9603 din 25.10.2012 ;  

- Proiectul prezentat ; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului ; 

- Prevederile Programului Operational Regional 2007-2012, Axa Prioritara 5 

‘’Dezvoltarea durabila si promovarea turismului ‘’Domeniul major de interventie 5.3 – 

‘’Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii 

atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, ‘’Operatiunea – ‘’Crearea Centrelor 

Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora’’. 

- Prevederile H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei 

de elaborare a devizului general ; 

- Prevederile O.U.G. 63/1999 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate 

Romaniei de Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente 

acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata de Llegea nr. 22/2000 ; 

- Prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. a pct. 18, raportat la alin. 2 lit. d, alin.9, art. 

115 alin. 1, lit. b coroborat cu art. 45, alin. 3 din Legea br. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, modificata si completata;    

  

                                                     H O T A R A S T E 

 

 Art.1. Se aproba proiectul ‘’Crearea Centrului National de Informare si 

Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestuia, in orasul Seini, judetul Maramures, si 

cheltuielile legate de acesta, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta Hotarare, 

cu o valoare totala de 524.449,80 lei; 

          Art.2. Se aproba contributia solicitantului la cheltuielile eligibile aferente 

proiectului ‘’Crearea Centrului National de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si 

dotarea acestuia, in orasul Seini, judetul Maramures, in suma de 7.689,81 lei. 

          Art. 3. Se aproba asigurarea din sursele bugetului local, a tuturor cheltuielilor 

neeligibile si conexe aferente proiectului ‘’Crearea Centrului National de Informare si 



Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestuia, in orasul Seini, judetul Maramures 

precum si a resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului in 

conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

          Art. 4. Se aproba asistenta financiara a proiectului ‘’Crearea Centrului National 

de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestuia, in orasul Seini, judetul 

Maramures in suma de 376.800,40 lei. 

          Art. 5. Pe durata pregatirii si implementarii proiectului, se vor respecta 

prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, 

nediscriminarii, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat. 

 Art. 6. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Biroului urbanism din cadrul Ap. de specialitate al primarului orasului. 

- Serviciului economic din cadrul Ap. de specialitate al primarului orasului. 

- Un exemplar se afiseaza. 

 

   Seini la 25.10.2012 

 

  Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 

     Bogdan Ioan           Secretar, 

              Bud Ioan  

 

 


