România
Comuna Nădrag
Judeţul Timiş
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 26
din 29 iunie 2010
Privind accesarea de fonduri nerambursabile prin F.E.A.D.R. – Măsura 3.13 –
acordate pentru încurajarea activităţilor turistice.
Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul Timiş;
Având în vedere intenţia de a se realiza un sistem de informare şi promovare turistică
a comunei Nădrag prin accesarea unei finanţări prin Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală ( FEADR) în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 20072013 (PNDR), Axa III – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale,
Măsura 3.13 – Încurajarea activităţilor turistice ;
Având în vedere referatul nr. 1374/ 28.06.2010 al compartimentului de specialitate ;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Măsura 313 „Încurajarea activităţilor
turistice” emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în care sunt prevăzute
condiţiile ce trebuie îndeplinite de către autorităţile publice locale care accesează aceste
fonduri;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu
modificările si completările ulterioare;
În temeiul art.36 al. (2) lit. b) şi al. (4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 republicată
privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 republicată privind administraţia
publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă accesarea de fonduri nerambursabile prin Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală ( FEADR) în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală
2007-2013 (PNDR), Axa III – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei
rurale, Măsura 3.13 – Încurajarea activităţilor turistice
Art. 2. Accesarea fondurilor prevăzute la art. l din prezenta hotărâre se va face pentru
proiectul integrat „ ÎNFIINŢARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICA SI
MARKETINGUL SERVICIILOR LEGATE DE TURISMUL RURAL IN COMUNA
NĂDRAG, JUDETUL TIMIS”.
Art.3. (1) Investitia este necesară şi oportună pentru dezvoltarea comunei Nădrag,
conform documentaţiilor tehnico-economice întocmite pentru realizarea lucrărilor menţionate
la art. 2.
(2) NumăruI total de locuitori ai comunei Nădrag este de 3049.
(3) Lucrările sunt prevăzute n bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei,
respectiv anii 2010 - 2011.
Art. 4. Investiţia face parte din strategia de dezvoltare locală a comunei Nădrag

Art. 5. În urma realizării investiţiei „Înfiinţare centru local de informare turistica si
marketingul serviciilor legate de turismul rural in comuna Nădrag, judetul Timis”, Consiliul
Local al comunei Nădrag, se angajează:
a)
să suporte cheltuielile de mentenanţă şi gestionarea investiţiei, pe o perioada de cel
puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare;
b)
să asigure utilizarea spaţiului în care se va amenaja centrul local de informare şi
promovarea turistică, exclusiv pentru activitatea acestuia;
c)
să asigure personal calificat (2 angajaţi) ca agent de turism sau ghid de turism pentru
centrul local de informare şi promovare turistică.
Art. 6. Se numeşte ca reprezentant legal de proiect, primarul comunei Nădrag dl.
Muntean Liviu, care este împuternicit şi să depună cererea de finanţare însoţită de
documentele necesare la Agenţia de Plaţi Pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;
Art. 7. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timis.
- Primarului comunei Nădrag.
- Contabilitate.
- Afişare
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