
        ROMÂNIA 

JUDEȚUL HARGHITA 

   ORAȘUL BORSEC 
 CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

 

                  H O T Ă R Â R E A   Nr.42 /2019 
                            privind aprobarea  implementării proiectului   ” Promovarea 

                                      turismului în regiunea Giurgeu” 
 

 

   Consiliul local orășenesc Borsec 
                            Având în vedere  raportul compartimentului de resort  din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului prin care se arată necesitatea și oportunitatea 

aprobării  Documentației  de implementare a  proiectului  ” Promovarea  turismului în 
regiunea Giurgeu” înregistrată sub nr. 60/2019. 
                   Luând în considerare prevederile  art.1(2), lit.b(ii), Cap.II, art.3,4, 

Cap.III, Secțiunea 1, art.5(1), lit.b(i) , art.5(2), art.7(2), lit.b), Secțiunea a IV-a, art.9(4) 
din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 A privind etapele de elaborare şi 

conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Ghidul Solicitantului pentru  

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. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția 

României, republicată; art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,art. 7 alin. (2) și 
art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,art. 20 și 21 din Legea 
cadru a descentralizării nr. 195/2006,  pag.66, pct.   5.2.1, subcapitol 5.2 Program de 

întărire a capacității operaționale în managementul turistic a orașului, Promovarea 

turismului în regiunea Giurgeu ”  din  Strategia   locală de dezvoltare durabilă 2015-

2020 al orașului  Borsec, județul Harghita aprobată prin Hotărârea Consiliului local 

orășenesc Borsec nr.41/2019,   Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec 
nr.25/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 , Legea  273/2006 - 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

                         
                        Luând în considerare avizul favorabil al comisiei pentru buget - 

finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului. 
 

     În temeiul dispozițiunilor art. 39(1) 36 alin (1), alin (2), lit.b),alin (4) lit.d), 

şi art.45 (3), din Legea nr.215/2001 republicată în 2007 privind administrația publică 

locală și cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională  

în administrație publică. republicată 2013 cu modificări și completări. 
 

 

H O T Ă R E Ș T E 
 



 
                  Art.1, Aprobă implementarea proiectului  ” Promovarea  turismului în 

regiunea Giurgeu” 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.2. Aprobă Memoriul justificativ de lângă cererea de finanțare în forma 

și conținutul prezentat conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

                  Art.3  În conformitate cu  Memoriul justificat care cuprinde Devizul 

general al investiției  și în conformitate cu  prevederile  Cap.III, Secțiunea 1, art.5(1), 
lit.b(i) din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 A privind etapele de elaborare 

și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice se aprobă Documentația tehnico-

economică aferentă obiectivului de investiție finanțat din fonduri publice după cum 
urmează: 
 

 Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției 

 Valoarea totală: 32.933,37 euro/156.845,17 lei 

 Durata de realizare (luni): 12 

 

  Art.4.   În cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii,  cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul 

local pentru perioada de realizare a investiției, potrivit legii. 
 

         Art.5. Orașul Borsec, județul Harghita se obligă să asigure veniturile 

necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 

5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

 

       Art.6,  Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, 

(caracteristici tehnice), numărul de locuitori deserviți direct precum și punctajul 

obținut sunt cuprinse în Memoriul justificativ anexa nr.1 , care este parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 

                  Art.7,   Reprezentantul legal al orașului este, potrivit legii, primarul 
acesteia, in dubla sa calitate - de ordonator principal de credite sau de administrator 

public al orașului, astfel reprezentantul legal al orașului  este primarul orașului, D-nul 

Mik Jozsef, validat prin Hotărârea  Civilă nr.614/22.06.2016 pronunțată de 

Judecătoria Toplița .       
    
                 Art.8,  Se mandatează  pe d-ul Mik Jozsef, primar, validat prin Hotărârea  

Civilă nr.614/22.06.2016 pronunțată de Judecătoria Toplița  să semneze toate actele 

necesare ceea ce privește proiectul în cauză  în numele și pentru orașul Borsec. 
 
                Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează primarul localității în colaborare cu  compartimentul de achiziții publice 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului 



 

        Art.10.  Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec 

prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișaj.  

   

       Art.11. Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unității Administrativ 

teritoriale Borsec se va înainta: 

                                  Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării 

legalității actului.  

                                  Compartimentului de achiziții publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 

 
 
 

         Borsec, la 29 mai  2019 

 

 
 
 

                    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

                     Mosneag Ilona      


