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HOTĂRÂRE 
 
 

privind aprobare proiectului ,,CIT APUSENI – Centru de informare turistică” prin Programul Operational 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea si promovarea turismului,  Domeniul 5.3 Promovarea 

potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitatii României ca 
destinatie turistică, Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistică 

(CNIPT) si dotarea acestora 
 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2012; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind privind aprobare parteneriatului în vederea 
implementării proiectului ,, CIT APUSENI – Centru de informare turistica”   
- Raportul de specialitate comun al Directiei Tehnice si Direcţiei amenajarea teritoriului si urbanism, nr. 
3229/  20.03.2012; 
Tinând cont de conditiile de finantare din cadrul programului  Promovarea potentialului turistic si crearea 
infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitatii României ca destinatie turistică, Operatiunea – 
Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistică (CNIPT) si dotarea acestora, coroborat 
cu OUG nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, sectiunea a VIII –a – 
zone cu resurse turistice, anexa nr. 1 ”Unităti administrativ teritoriale cu resurse naturale si antropice mari 
si foarte mari”; 
Vazând: 
 - Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economica, bugete, strategii si 
cooperare interinstitutionala; 
Având în vedere prevederile: 
- art. 91(1) lit.b) coroborat cu alin.6 lit.a) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.45 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările anterioare; 
În temeiul art.97(1) şi art.115(1), lit.c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare adoptă prezenta  
 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
Art.1 Se aprobă proiectul ,, CIT APUSENI – Centru de informare turistică”  - Programul Operational 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea si promovarea turismului,  Domeniul 5.3 Promovarea 
potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitatii României ca 
destinatie turistică, Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistică 
(CNIPT) si dotarea acestora. 
Art. 2 Se alocă suma de 12.600 lei  din bugetul propriu al Consiliului judetean Alba reprezentând 
cofinantarea la  proiectul ,, CIT APUSENI – Centru de informare turistică”, reprezentând un procent de 
2% din totalul cheltuielilor. 



 

Art.3  Se împuterniceste Presedintele Consiliului judetean Alba, ca în numele si pentru judetul Alba, în 
calitate de reprezentant legal să semneze orice document necesar proiectului asa cum este prevăzut în 
ghidul solicitantului. 
 
Prezenta hotărâre sepublică în Monitorul Oficial al judetului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului - judeţul Alba  
- Directiei tehnice 
- Direcţiei amenajarea teritoriului si urbanism  din cadrul Consiliului judeţean Alba. 
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