
ROMANIA 
JUDEJUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL ORA§ULUI NEHOIU 
Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100, judetul Buzau 

Telefon: 0238/554.548; Fax: 0238/554.541 

H O T A R A R E 
privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice pentru proiectul 

„CentruI National de Informare si Promovare Turistica 
in orasul Nehoiu" 

Consiliul Local al orasului Nehoiu, judejul Buzau. 
Avand in vedere: 
- expunerea de motive a Primarului orasului Nehoiu, mregistrata cu nr. 

11709/30.10.2013; 
- raportul Biroului Urbanism din cadrul Primariei orasului Nehoiu, 

inregistrat cu nr. 11708/30.10.2013; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului 

Nehoiu; 
- prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa prioritara 5 „Dezvoltarea 

durabila si promovarea turismului", Domeniul major de intervene e 5.3 
„Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in 
scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica", Operatiunea 
„Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica 
(CNIPT) si dotarea acestora" din Programul Operational Regional 2007 -
2013; 

- prevederile Legii nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice 
Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

H O T A R A § T E: 

Art. 1. Se aproba Documentatia tehnico-economica pentru proiectul "Centrul 
National de Informare si Promovare Turistica in orasul Nehoiu" 
ce urmeaza a fi propus spre finan$are in cadrul Programului 
Operational Regional 2007-2013, 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 „Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare 
Turistica (CNIPT) si dotarea acestora", conform anexei nr. 1, care face 
parte integrants din prezenta hotarare. 



Art. 2. Documentatia tehnico-economica mentionata la art. 1 a fost elaborate in 
conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa 
prioritara 5 „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului", 
Domeniul major de intervenjie 5.3 „Promovarea potentialului turistic 
si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii 
Romaniei ca destinatie turistica", Operatiunea „Crearea Centrelor 
Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea 
acestora" din Programul Operational Regional 2007-2013. 

Art. 3. Documentatia tehnico-economica aprobata in temeiul prezentei hotarari 
va fi depusa impreuna cu celelalte documente prevazute de ghidul 
solicitantului spre evaluare in cadrul licitatiei deschise pentru A x a 
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 „Crearea Centrelor 
Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea 
acestora" din Programul Operational Regional 2007-2013. 

Art. 4. Secretarul orasului Nehoiu va comunica prezenta hotarare persoanelor 
§i autoritatilor interesate si o va afisa pentru aducere la cunoftinta 

Prezenta hotarare a fost adoptatd cu 16 voturi "pentru", - "impotrivd", - abfineri 
din totalul de 16 consilieri locali prezenti 


