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                                                                   H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea  oportunită ii  i  necesită ii   demarării  procedurilor  legale  de  declarare  ații și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
comunei  Chi laz  ca  sta iune  turistică     i  ulterior  accesarea  de  fonduri  europeneși necesității  demarării procedurilor legale de declarare a ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
nerambursabile  pe axele de turism   

              Având în vedere:
               -proiectul de hotărâre privind aprobarea oportunită ii i necesită ii  demarăriiții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
procedurilor legale de declarare a  comunei Chi laz ca sta iune turistică    i ulterior accesareași necesității  demarării procedurilor legale de declarare a ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
de fonduri europene nerambursabile  pe axele de turism   
               -referatul de aprobare al primarului comunei,înregistrat la nr.2.329 din 12 mai 2021;
               -raportul compartimentului de resort cu nr.2.330 din 12 mai 2021;
               -avizul comisiei de specialitate a consiliului local:
             inând seama de prevederile:Ținând seama de prevederile:
              -art.3 – 5 din Hotărârea Guvernului nr.852/2008 privind aprobarea normelor iși necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
criteriilor de atestare a sta iunilor turistice;ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
              -art.5 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.156/2020 privind unele măsuriții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
pentru  sus inerea  dezvoltării  teritoriale  a  localită ilor  urbane  i  rurale  din  România  cuții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
finan are din fonduri externe nerambursabile;ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
              -art.35 alin.(2) din Legea finan elor publice locale nr.273/2006,cu modificările iții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
completările ulterioare;
              -art.7 din Regulamentul  (UE) nr.1301/2013 al  Parlamentului  European i alși necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
Consiliului  din  17  decembrie  2013  privind  Fondul  european  de  dezvoltare  regională  iși necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
dispozi iile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiile pentru cre terea economicății și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
i locuri de muncă i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1080/2006;și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a

               În temeiul dispozi iilor art. 129 alin.(2) lit.d),alin.(7) lit.r),art.139 alin.(1) i ale art.ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
196  alin.(1)  lit.a)  din  Ordonan a  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codulții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
administrativ,
              Consiliul local al comunei Chi lazși necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
                                                                H O T Ă R Ă  T E:Ș T E:
              Art.1.Se aprobă oportunitatea i necesitatea  demarării procedurilor  de declarare ași necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
comunei Chi laz ca   sta iune turistică iar ulterior declarării, accesarea de fonduri europeneși necesității  demarării procedurilor legale de declarare a ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
nerambursabile  pe axele de turism, inclusiv la Comisia Europeană   .
             Art.2.Aprobă  contractarea,în condi iile legii, a unor societă i specializate în domeniuții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
pentru demararea procedurilor primare de declarare a comunei ca sta iune turistică  ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a potrivit
legislatiei specifice în domeniul turismului, respectiv Hotărârii Guvernului  nr.852/2008, cu
modificarile i completările ulterioare.și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
             Art.3.Consiliul local   îl desemnează pe domnul Bezi George Dorin,primarul comunei
Chi laz, ca reprezentant legal, în vederea încheierii i semnării documenta iei.și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
             Art.4.Primarul  comunei va asigura toate resursele  financiare necesare pentru
întocmirea documentatiei .
             Art.5.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei
prin compartimentele finan e,contabilitate,urbanism i achizi ii publice.ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
             Art.6.Se aprobă contractul cadru i anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentași necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
hotărâre.
              Art.7.Prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin publicare pe pagina deși necesității  demarării procedurilor legale de declarare a ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
internet a comunei i se comunică:și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a



                         -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
                         -primarului comunei Chi laz;și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
                         -compartimentelor finan e,contabilitate,urbanism i achizi ii publice.   ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a

                             Pre edinte de edin ă,                                               Contrasemnează,     și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a ții și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
                              Ioan Marinel Chi                                                     Secretar general,și necesității  demarării procedurilor legale de declarare a
                                                                                                                   Ioan Tiriteu
                                                        

Nr. 29 din 21 mai 2021.


