ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului
„ Centru local de informare turistică in Comuna Şintereag şi proximităţi;
Dezvoltare şi marketing turistic
precum a altor măsuri necesare implementării acestuia”
Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţa ordinară din data
de 31.01.2011 în prezenţa a 13 consilieri,
Având în vedere:
- procesul – verbal nr.4274 din 21.12.2010 de afişare a proiectului de
hotărâre nr.I.6/4271 din 21.12.2010 privind aprobarea studiului de
fezabilitate al proiectului„ Centru local de informare turistică in Comuna
Şintereag
şi
proximităţi;
Dezvoltare
şi
marketing
turistic
precum a altor măsuri necesare implementaării acestuia, la sediul Primăriei
comunei Şintereag din localitatea Şintereag, nr.40, comuna Şintereag,
judeţul Bistriţa – Năsăud;
- procesul – verbal nr.232 din 25.01.2011 de dezafişare a proiectului de
hotărâre nr.I.6/4271 din 21.12.2010 privind aprobarea studiului de
fezabilitate al proiectului„ Centru local de informare turistică în Comuna
Şintereag
şi
proximităţi;Dezvoltare
şi
marketing
turistic
precum a altor măsuri necesare implementării acestuia;
- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag nr.I.6/4272 din
21.12.2010;
- raportul nr.I.6/61 din 05.01.2011 al compartimentului urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag, întocmit de
doamna Rus Zamfira– referent de specialitate, cu privire la aprobarea studiului
de fezabilitate al proiectului„ Centru local de informare turistică in Comuna
Şintereag
şi
proximităţi;Dezvoltare
şi
marketing
turistic
precum a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local Şintereag
pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea domeniului
public şi privat, înregistrat cu nr.I.9/303 din 28.01.2011;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local Şintereag
pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială, apărarea
drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, culte, sport, turism,
agricultură şi silvicultură, înregistrat cu nr.I.9/304 din 28.01.2011;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local Şintereag
pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice,
protecţia mediului, comunicare şi integrare europeană, înregistrat cu nr.I.9/305
din 28.01.2011;
În conformitate cu:
- prevederile Ghidului solicitantului pentru Măsura 313 „Încurajarea
activităţilor turistice " se încadrează în Axa III - „Îmbunătăţirea calităţii
vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale" ce are ca obiectiv
general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la
creşterea numărului de locuri de muncă şi.a veniturilor alternative, precum şi
la creşterea atractivităţii spaţiului rural;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.286/2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- prevederile Studiul de Fezabilitate şi indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiţii: „ Centru local de informare turistică în Comuna
Şintereag şi proximităţi; Dezvoltare şi marketing turistic
,elaborat de SC PORUŢIU CONSULTING S.R.L. având sediul în Baia Mare,
str. Progresului, nr. 9B, Judeţ Maramureş;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.,,b”şi ,,d”, alin.(4) lit.,,d”, art.45 alin.(2) lit.,,e”
, art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7) şi art.126 din Legea
nr.215/2001, republicată – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate întocmit de SC PORUTIU
CONSULTING S.R.L Baia Mare al proiectului „ Centru local de informare
turistică în Comuna Şintereag şi proximităţi; Dezvoltare şi marketing turistic”
respectiv indicatorii tehnico-economici, dupa cum urmeaza în anexa nr.1 care face
parte din prezenta hotărâre ;
Necesitatea si oportunitatea investiţiei - Tema acestui proiect este promovarea
turistică a zonei pe care centru de informare turistică urmează să-l acopere, a
tradiţiilor şi obiectivelor turistice din zonă precum şi consolidarea legăturii durabile
în domeniul turismului ,între comunitatea română şi cea străină ,prin infiinţarea unui
centru de informare pentru turişti .
Necesitatea înfiintarii unui oficiu de turism este justificată pe deoparte de
aplicarea unor politici raţionale de dezvoltare şi moderizare durabilă pe plan local în
vederea eficientizării actului de administrare a resurselor turistice ,iar pe de altă parte
ţelurile pe care un astfel de serviciu şi le propune.
Art.2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se asigură din:
Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (PNDR) ,măsura 313,alocaţi de la
bugetul de stat, alocaţii de la bugetele locale, banci comerciale iar gestionarea
investiţiei se va asigura pe o perioadă de cel putin 5 ani de la data în care investitţa a
fost dată in exploatare;
Art.3. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului
prevăzut la Art.1., precum si cheltuielile de mentenanţă şi gestionare pentru acesta se
suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi pe toată perioada
funcţionării obiectivului.
Art.4. Obiectivul de investiţii va fi amplasat pe terenuri şi imobile care se
află în domeniul public al comunei Şintereag, care sunt disponibile exclusiv pentru
realizarea obiectivului propus în proiect.
Art.5. Pentru investiţia propusă se va asigura personal calificat în numar de
2 persoane ca agent de turism sau ghid de turism pentru centrul local de informare si
promovare turistică.
Art.6. Investiţiaa propusă spre realizare va fi utilizată exclusiv ca Centru
de informare şi promovare turistică pe o perioadă de 5 ani de la data la care
investiţia a fost dată în exploatare.
Art.7 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Şintereag – domnul Ioan Bob şi compartimentul urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag.

Art.8 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la
sediul Primăriei comunei Şintereag, prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului
Bistriţa – Năsăud şi pe site-ul propriu
Art.9 Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana –
Gabriela – secretar al comunei Şintereag cu :
- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud;
- primarul comunei Şintereag – domnul Ioan Bob;
- compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ŢIBOCA NICOLAE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
IRIMIEŞ ADRIANA - GABRIELA
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Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru” din totalul de 13 consilieri locali
prezenţi.

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
ŞINTEREAG NR.6 DIN 31.01.2011

Indicatori tehnico-economici ai proiectului „ Centru local de informare
turistica in Comuna Sintereag si proximitati”, localitatea Şintereag, faza
de proiectare - STUDIU DE FEZABILITATE:
Deviz general estimativ
din care C+M

fara TVA
976.376 RON
641.351 RON

Durata de realizare a investitiei 24 LUNI, din care:
in anul
I:
390.550 RON
in anul
II:
585.826 RON

cu TVA
1.210.707 RON
795.275 RON

484.283 RON
726.424 RON

