ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2016,
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze
economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local
al municipiului Caransebes, vazand Referatul nr.8678/24.03.2016 al Serviciului de Integrare Europeana,
Informatizare, Protectia Mediului si Comunicare,
Avand in vedere proiectul privind „Muncim impreuna: dezvoltarea turismului sustenabil in Banat
si regiunea Dunarii de Jos” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului INTERREG IPA de
Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020, Axa prioritară 4: Atractivitate pentru turismul
sustenabil - Obiectiv 4.1: Investitii pentru cresterea cererii in retelele turismului local si promovarea
activitatilor turistice inovatoare; 4.2: Initiative de consollidare a capacitatilor pentru imbunatatirea
calitatii si inovatiei serviciilor si produselor turistice”
În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit.e) alin.(7), lit.c), art.15 si art. 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba proiectul „Muncim impreuna: dezvoltarea turismului sustenabil in Banat si regiunea
Dunarii de Jos” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare
Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020, Axa prioritară 4: Atractivitate pentru turismul sustenabil Obiectiv 4.1: Investitii pentru cresterea cererii in retelele turismului local si promovarea activitatilor
turistice inovatoare; 4.2: Initiative de consollidare a capacitatilor pentru imbunatatirea calitatii si
inovatiei serviciilor si produselor turistice”
Art.2.Valoarea proiectului este de 3.125.936,10 euro din care:
-Bugetul alocat municipiului Caransebes este 1.328.522 euro;
- 31.259 euro reprezentând cofinanţarea de 2 % din valoarea proiectului.
Art.3. Se aproba asigurarea resurselor financiare aferente implementarii proiectului in conditiile
rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale, cat si sumele ce presupun
cheltuieli conexe si care pot aparea pe durata de implementare a proiectului.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Caransebes prin
Serviciul de Integrare Europeana, Informatizare, Protectia Mediului si Comunicare
Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2), art. 49,
alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, la:
• Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;

•
•
•
•
•
•

Primarul municipiului Caransebeş;
Serviciului de Integrare Europeana, Informatizare, Protectia Mediului si Comunicare ;
Directia Economica;
Serviciul Investitii Achizitii;
Biroul Audit Intern;
Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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