
Consiliul local al orasului Seini 

 

 

                                             H O T A R A R E A  nr. 6 5  / 2012 
 

privind aprobarea documentatiei tehnico - economice pentru realizarea obiectivului de 

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

dotarea acestuia, in orasul Seini, judetul Maramures ; 
 
 

 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. 9599 din 25.10.2012 ;  

- Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico – economici prezentati ; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului ; 

- Proiectul de hotarare ; 

- 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. 4 lit. d pct. 18, raportat la alin. 2 lit. b, art. 115 

alin. 1, lit. b coroborat cu art. 45, alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, modificata si completata;    

  

                                                     H O T A R A S T E 

 

 Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica/studiul de fezabilitate pentru 

realizarea obiectivului de investitie ‘’Crearea Centrului National de Informare si 

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

indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa nr. 1 ce face parte din prezenta 

Hotarare. 

          Art.2. Necesitatea si oportunitatea investitiei isi gasesc fumdamentul in contextul 

deficitului de informare si promovare turistica de la nivelul zonei Seini si nevoia 

turistilor, dar si a localnicilor, ca acest deficit sa fie acoperit prin: 

a) informarea completa si actualizata in domeniul turistic pentru zona prezentata; 



b) promovarea imaginii turismului zonei Seini cu focalizare pe atractiile turistice 

oferite de aceasta; 

c) constientizarea factorilor locali si centrali, precum si a firmelor de turism, asupra 

necesitatii promovarii si dezvoltarii turismului; 

d) stimularea dezvoltarii sectorului turismului in zona Seini. 

          Art. 3. Consiliul local al orasului Seini, judetul Maramures se angajeaza sa 

suporte cheltuielile de intretinere, reparatii si gestionare a investitiei mentionata la art. 1 

din prezenta Hotarare, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia va fi 

data in exploatare. 

          Art. 4. Consiliul local Seini se angajeaza sa utilizeze spatiul in care se va amenaja 

Centrul de Informare si Promovare Turistica exclusiv pentru activitatea acestuia. 

          Art. 5. Consiliul local se angajeaza sa asigure personal calificat(minim 2 angajati) 

ca agent de turism sau ghid pentru Centru de Informare si Promovare Turistica. 

          Art. 6. (1) Obiectivul prevazut la art. 1 va fi amplasat pe terenul liber situat pe str. 

Victoriei nr. 15 in intravilanul orasului Seini. 

                       (2) Se disponibilizeaza din domeniul privat al orasului Seini suprafata de 

464 mp. situat in Seini, str. Victoriei nr. 15 

          Art. 7. Primarul orasului va aduce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari. 

 Art. 8. 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  

 

 

 


