ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
STEF'AN CEL MARE

HOTARARE
Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului
,, Centru local de informare turistica in Comuna Stefan cel Mare si proximitati;
Dezvoltare si matketing turistic"
precum a altor masuri necesare implementarii acestuia
Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt;
Avand in vedere
- Ghidul solicitantului penlru Masura 313 ,,lncurajarea activitatilor turistice ", Axa lll ,,lmbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale " ce are ca obiectiv
general dezvoltarea activitatilor turistice in zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului de
locuri de munca si.a veniturilor altemative, precum si la creterea atractivitatii spatiului rural.
Luand in considerare prevederile Hotararii Guvemului m. 2812008 privind aprobarea
Structurii devizului general a Metodologiel privind elaborarea devizului general pentru objective de
investitii [ucrari de interventii,
Luand act de nota de fudamentare al primarului comunei Stefan cel Mare , in calitatea sa
de initiator, precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
Tinand seama de prevederile Legii m.27312006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,
Analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Centru local de
informare turistica in Comuna Stefan cel Mare si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic"
Avand in vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c), precum
si pe cele ale art.126 din Legea administratiei publice locale nr.21512001, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare,
In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.21512001, republicata,
modificarile
si completarile ulterioare,
cu

HOTARASTE

Art.l.- Se aproba studiul de fezabilitate al proiectului ,,Centru local de informare
turistica in Comuna Stefan cel Mare si proximitati ; Dezvoltare si marketing turistic ,,

respectiv indicatorii tehnico-economici, dupa cum urneaza in anexa care face pafie integranta din
prezenta hotarare ;
Afi.2. Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se asigura din: Fonduri
nerambursabile ale Uniunii Europene (PNDR) ,masura 313, alocati de la bugetul de stat , alocatii de
la bugetele locale, banci comerciale iar gestionarea investitiei se va asigura pe o perioada de cel putin
5 ani de la data in care investitia a fost data in exploatare;
Art.3. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut ia Ar1.1.,
precum si cheltuielile de mentenanta si gestionare pentru acesta se suporla din veniturile proprii ale
bugetului local si/sau imprumuturi pe cel putin 5 ani de la data in care investitia a fost data in
exploatare.
Art.4. Obiectivul de investitii va fi amplasat pe terenuri si imobile care se afla in domeniul
public al comunei Stefan cel Mare. Aceste terenuri si imobile sunt disponibile exclusiv pentru
realizarea obiectivului propus in proiect.

Art.S. Pentru investitia propusa se va asigura personal calificat in numar de
ca agent sau ghid de turism pentru centrul local de informare si promovare turistica.

minim 2 persoane

Art.6. Investia propusa spre realizare va fi utilizata exclusiv ca Centru de informare si
promovare turistica pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data in
exploatare.
Art.7. Cu punerea in aplicare si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
imputemiceste primarul comunei Stefan cel Mare.
Art. 8 . Prezenta hotarare se comunica de catre secretarul comunei tuturor persoanelor si
institutiilor interesate.

Presedinte de sedinta,

Conttasemneaza,

Secretar,
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Nr. 47 din 28.10.2011

Anexa 1 la HCL nr. 4'7 din28.11.2011

Indicatori tehnico-economici ai proiectului
,,

Gentru local de informare turistica in Comuna Stefan cel Mare si proximitati,
Dezvoltare si marketing turistic", localitatea Stefan cel Mare

fazade proiectare - STIIDIU DE FEZABILITATE:

Deviz general

estimativ

din care

C+M

TVA
898.854 RON
598.158 RON
fara

Durata de realizare a investitiei 24 LUNI, din care:
in anul
358.542
in anul
540.312

-

I:
II:

RON
RON

cu TVA
1.114.580RON
741.717 RON

444.592 RON
669.988 RON

