
 
  

           
HOTĂRÂRE nr.58 

 
privind aprobarea actualizării proiectului „Centrul Naţional de Informare şi 

Promovare Turistică în staţiunea Băile Olăneşti” şi a cheltuielilor aferente 
implementării acestuia 

 
Consiliul Local al Orasului Baile Olanesti, întrunit în şedinţa extraordinară 

din data de 20.10.2014, la care participa un  numar de 12 consilieri din totalul de 
13 in functie, lipsă fiind motovat dl.consilier local Popa Titel; 

Având în vedere Referatul înregistrat sub nr.10190/15.10.2014, prin care se 
propune actualizarea proiectului „Centrul Naţional de Informare şi Promovare 
Turistică în staţiunea Băile Olăneşti” şi a cheltuielilor aferente implementării 
acestuia, ce a fost depus spre finantare in cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic 
şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca 
destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi 
Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora. 

Având în vedere modificarea bugetului proiectului în sensul redistribuirii 
sumelor privind cheltuielile eligibile şi cheltuielile neeligibile; 

Ţinând cont de expunerea de motive a primarului, avizul favorabil al 
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local precum şi de referatul de 
legalitate al secretarului. 

În conformitate cu prevederile articolului 35 din Legea Finanţelor Publice 
Locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
prevederile articolului 36, alineatul (2), litera “b”, alineatul (6), litera “a” punctul 
18 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Întrunindu-se cvorumul necesar al majorit`\ii numărului consilierilor în 
funcţie, respectiv voturi "pentru" = 12, 

În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicat` privind 
administraţia publică locală, adoptă următoarea: 

 
HOTĂRARE: 

Art. 1 – Se aprobă actualizarea proiectului „Centrul Naţional de Informare 
şi Promovare Turistică în staţiunea Băile Olăneşti”,  depus  spre finanţare în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – 
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 
– Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul 
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea 
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Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea 
acestora. 

Art. 2 – Consiliul Local al Orasului Baile Olanesti va asigura suma de 
8.812,09 lei, reprezentând cofinanţarea  cheltuielilor eligibile aferente proiectului 
prevăzut la art. 1.  

Art. 3 – Consiliul Local al Orasului Baile Olanesti va asigura cheltuielile 
neeligibile în cuantum de 51.311,61  lei, taxa pe valoare adăugată în sumă de 
84.923,28 lei, care urmează a fi recuperată în condiţiile rambursării de TVA 
potrivit legii. 

Art. 4 – La data adopt`rii prezentei se modifică Hot`r@rea nr. 56/2013 în 
mod corespunzător. 

Art. 5 – Secretarul Orasului Baile Olanesti va comunica prezenta hotărâre 
pe site-ul Primariei si Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Alexandru Petre NOAJE 

            
Contrasemnează, 

p.SECRETAR, 
       c.j. Denisa Elena ENACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baile Olanesti, 20 octombrie 2014 
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