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H O T Ă R Â R E A   Nr. 40/2019    
Privind modificarea prin completare a Strategiei  de Dezvoltare  Durabilă a orașului        
    Borsec 2015-2020 , județul Harghita  

 

 

 

  Consiliul local orășenesc  Borsec. 

  Având în vedere inițiativa d-lui primar coroborat cu raportul de 
specialitate din partea compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, prin care se arată necesitatea modificării prin completare 

a Strategiei  de Dezvoltare  Durabilă a orașului Borsec 2015-2020 , județul Harghita  
aprobată prin Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.82/2017, modificat și 
completat  în vederea accesării de fonduri pentru finanțarea de proiecte de 

dezvoltare noi apărute și neprevăzute în documentația întocmită și sunt necesare 

relansării, dezvoltării  orașului, înregistrată sub nr.59/2019,  criteriu prevăzut în 

Ghidurile  lansate pe diferite linii de finanțare,  Apelul de selecție 04/01.04.2019 – 
07.06.2019 codul măsurii 7, sub-măsura 7.5, DI M7/6B – Sistem de rezervare 

online și brand turistic  zonal de către Asociația Grupului de Acțiune Locală pentru 

Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale, art. 6(1) din Hotărârea Guvernului României nr. 246/2006 privind  

aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 

de utilități publice, Legea nr.24/2000,republicată privind Normele de tehnică 
legislativă cu modificările şi completările ulterioare,  

 

        Văzând  avizul favorabil acordat de Comisia pentru administrație publică 

locală, juridică  şi socială; 
 

                În temeiul dispozițiilor art.39(1) ,  art.36(2), lit.b), art.36 (4), lit.e),  
art.45(1), art.115(1),lit.b),din Legea nr. 215/2001, republicată în 2007, privind 

administrația publică locală,  cu modificările și completările ulterioare,precum şi cu 

respectarea prevederilor legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică,  republicată 2013 cu modificări și completări. 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E   
 
 

              Art.1.(1)  Aprobă modificarea prin completare a  „Strategiei  de Dezvoltare  
Durabilă a orașului Borsec 2015-2020 , județul Harghita , în forma și conținutul 

prezentat. 
      (2)  Se completează la pag.66, punctul 5.2.1, subcapitol 5.2 Program 

de întărire a capacității operaționale în managementul turistic a orașului, 



Promovarea turismului în regiunea Giurgeu ”  
                     (3) Pagina 66 din anexă ,modificată prin completare face parte 
integrantă  din prezenta  hotărâre. 
 

 

       Art.2.  Cu data prezentei hotărâri se modifică anexa de lângă Hotărârea 

Consiliului local orășenesc Borsec nr. 90/2017, pag.66  celelalte prevederi rămân 
aplicabile.  
               Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează primarul localității în colaborare cu compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

       Art.4. Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unității Administrativ 

Teritoriale Borsec se va aduce la cunoștință publică prin afișaj . 
 

               Art.5. Prin grija secretarului Unității Administrativ Teritoriale Borsec, 

prezenta hotărâre se înaintează: 

                                 Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 
        Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului. 
 
 

 
  Borsec, la  29   mai 2019 

 

 

 

                                           
                                          PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

                      Moșneag Ilona    

 CONTRASEMNAT,                            ss. Indescifrabil 

              SECRETAR, 
            ss. Indescifrabil 

 

  

     SE CERTIFICĂ, FIIND CONFORMĂ CU ORGINALUL 

        SECRETAR, 

            Moldovan Kemenes Ildiko Anna 
 


