
ROMANIA 
J U D E J U L B U Z A U 

CONSILIUL L O C A L A L O R A § U L U I 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 proiectului „Centrul National de Informare si Promovare 
Turistica in orasul Nehoiu" ce urmeaza a fi finantat in cadrul Programului 

Operational Regional, 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 

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

11711/30.10.2013; 
- raportul Biroului Urbanism din cadrul Primariei orasului Nehoiu, 

inregistrat cunr. 11710/30.10.2013; 
- 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 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; 

- prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) din Legea 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 proiectul "Centrul National de Informare si Promovare 
Turistica in orasul Nehoiu" ce urmeaza a fi propus spre finance in 
cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 
„Dezvoltarea durabila si promovarea turismului", Domeniul major de 
interven|ie 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. Se aproba valoarea totala a proiectului: 627.448,90 lei. 

Art. 3. Se aproba valoarea eligibila a proiectului: 502.429,80 lei. 

Art. 4. Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 10.048,60 lei, 
reprezentand contributia solicitantului la cheltuielile eligibile. 

Art. 5. Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 3.577,38 lei, 
reprezentand cheltuieli neeligibile. 

Art. 6. Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 121.441,72 lei, 
reprezentand T.V.A. , urmand a se recupera conform O.G. 29/2007. 

Art. 7. Se aproba finantarea din bugetul local a celorlalte cheltuieli neeligibile 
si conexe care vor apareain perioada de implementare a proiectului. 

Art. 8. Se imputerniceste domnul Florentin Lungu - Primarul orasului Nehoiu, 
in calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al orasului Nehoiu 
pentru proiectul "Central National de Informare si Promovare 
Turistica in orasul Nehoiu". 

Art. 9. Secretarul orasului Nehoiu va comunica prezenta hotarare persoanelor 
si autorita^ilor interesate si o va afisa pentru aducere la cunostin^a 

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


