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                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 18 consilieri  

       

HOTARAREA NR.34 
privind acordarea unui aviz de principiu pentru depunerea de documentatii in vederea obtinerii 

de fonduri pentru finantarea unui proiect privind crearea in municipiul Husi a unui Centru 

National de Informare şi Promovare Turistică(CNIPT) şi dotarea acestuia, finantat prin 

Programul Operational Regional 2007-2013 

 

 

                  Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

                    Avand in vedere expunerea de motive privind acordarea unui aviz de principiu pentru 

depunerea de documentatii in vederea obtinerii de fonduri pentru finantarea unui proiect privind 

crearea in municipiul Husi a unui Centru National de Informare şi Promovare Turistică(CNIPT) 

şi dotarea acestuia, finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013;  

             Urmare lansarii noului apel de proiecte cu depunere continua, prin care Ministerul 

Dezvoltării Regionale si Turismului din Romania, în calitate de Autoritate Comună de 

Management a  Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, solicită propuneri de 

proiecte in cadru POR: Op. "Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica 

(CNIPT) si dotarea acestora", apelul de proiecte (AP) 5 "Dezvoltarea durabila si promovarea 

turismului", DMI 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in 

scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica" - proiecte care vor beneficia de 

asistentă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene, potrivit  programul mentionat; 

           In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit ,,b” si art. 45  alin. (2) lit.d) din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                                             HOTARASTE: 

 

            Art. 1 - Se aproba  acordarea unui aviz de principiu pentru depunerea de documentatii in 

vederea obtinerii de fonduri pentru finantarea unui proiect privind crearea in municipiul Husi a 

unui Centru National de Informare şi Promovare Turistică(CNIPT) şi dotarea acestuia, finantat 

prin Programul Operational Regional 2007-2013: 

 

 



           Art. 2 – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  primarul municipiului Husi. 

 
                                                                                   HUSI, 26 ianuarie 2012  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,               Contrasemneaza, 

        Popa Cristinel                                             Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 
 


