ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA GEORGE ENESCU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului
„Înfiinţarea unui Centru Local de Informare şi Promovare Turistică în Comuna George Enescu,
Judeţul Botoşani”
Consiliul Local al Comunei George Enescu, judeţul Botoşani
Având în vedere:
 avizul tehnico economic al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
 ghidul solicitantului, Măsura 41.313 "Încurajarea activităţilor turistice";
 prevederile art. 20, alin. (1), litera „j”, art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 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, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la
Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin, (2), litera „b” şi alin. 4, litera „d”, precum şi ale art. 45,
alin. (1), coroborate cu art. 115, alin. (1), litera „b” din Legea Administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă documentaţia tehnico-economică a proiectului „Înfiinţarea unui Centru Local
de Informare şi Promovare Turistică în Comuna George Enescu, Judeţul Botoşani”.
Art. 2 – Se numeşte pentru funcţia de responsabil legal al proiectului Primarul Comunei George
Enescu, judeţul Botoşani, Doamna TOMA GRĂDINARU Angela.
Art. 3 – Cheltuielile eligibile şi neeligibile ale proiectului se vor prevedea în bugetul local al
Comunei George Enescu.
Art. 4 – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la articolul 1
precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru proiectul realizat, se suportă din veniturile
proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi.
Art. 5 – Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 6 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
Elena ALEXA
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CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Mariana ZVORĂŞTEANU

