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                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 16 consilieri  

       

    HOTARAREA NR.55     

privind aprobarea bugetului proiectului “Actiuni de marketing si publicitate 
pentru promovarea produselor turistice specifice zonei Husi, judetul Vaslui”  

 
 
Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 
 

               Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea bugetului 

proiectului “Actiuni de marketing si publicitate pentru promovarea produselor 

turistice specifice zonei Husi,judetul Vaslui”; 

             In conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice locale, actualizata, 

nr. 273 din 29 iunie 2006, publicata in M.O. 618 din 18.07.2006; prevederile Legii 

bugetului de stat pe anul 2012  nr.293/2011 publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, partea I, nr. 914 din data de 22 decembrie 2011, a prevederilor Ordinului 

nr. 261/ 03.03.2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea 

regionala prin sprijinirea investitiilor in turism din cadrul Programului Operational 

Regional 2007 - 2013, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Ghidului 

Solicitantului pentru 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 - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii 

produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice;       

      

          In temeiul prevederilor art.36 alin.4 litera "a" si art. 45 alin.(2) din legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

      

http://www.moficial.ro/2011/0914.pdf
http://www.moficial.ro/2011/0914.pdf


HOTARASTE: 
 

 Art.1. – Se aproba bugetul proiectului “ Actiuni de marketing si publicitate 

pentru promovarea produselor turistice specifice  zonei Husi,judetul Vaslui”, 

conform anexei nr.1 si anexei nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare; 

 

 Art.2(1) – Bugetul proiectului “Actiuni de marketing si publicitate pentru 

promovarea produselor turistice specifice zonei Husi,judetul Vaslui” se 

stabileste la venituri in suma de 947.555,56 lei,iar la cheltuieli in aceeasi suma; 

                (2 )Pe surse de finantare bugetul proiectului se stabileste: 

 Valoarea eligibila a proiectului                  703.331,00 lei 

 Valoarea neeligibila a proiectului                61.556,00  lei 

 Valoare T.V.A                                            182.668,56 lei  

                   (3) Se aproba contributia locala in suma de   265.324,49     lei , din care :  

 Contributia locala la cheltuieli eligibile          21.099,93 lei 

 Contributia locala la cheltuieli neeligibile      61.556,00 lei 

 Cheltuieli TVA                                                182.668,56 lei 

                    (4) Se aproba asistenta financiara nerambursabila  in suma de 682.231,07 lei 

in procent de 97 %  din valoarea  totala eligibila a Proiectului, astfel: 

 Valoarea eligibila nerambursabila  din FEDR                          597.831,35 lei  

 Valoarea eligibila nerambursabila  din bugetul national           84.399,72 lei 

 

 Art.3. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 

 

 

                                                                        HUSI, 29 martie 2012  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

       Aurel Caciula                                           Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 
 


