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HOTĂRÂREA  NR. 50 

 

privind aprobarea proiectului 

 

PROMOVAREA LA NIVEL NAŢIONAL A PRODUSELOR TURISTICE ŞI TRADIŢIILOR 

SPECIFICE ZONEI RĂDUCĂNENI, JUDEŢUL IAŞI 

 

şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi; 

Având în vedere:  

- Ordinul nr. 261/03.03.2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea 

regională prin sprijinirea investitiilor în turism din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 

2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

- expunerea de motive a Primarului Comunei Răducăneni înregistrată cu nr. 6314/2010 privind 

aprobarea proiectului „Promovarea la nivel naţional a produselor turistice şi tradiţiilor specifice 

zonei Răducăneni, judeţul Iaşi”; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 6317/2010, întocmit în temeiul prevederilor art. 44 

alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- avizul favorabil înregistrat sub nr. 6323/2010 a comisiei de specialitate a Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni; 

 

În conformitate cu prevederile: - Ordinului nr. 261/03.03.2008 privind aprobarea Schemei de 

ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investitiilor în turism din cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

                                                      - Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 5 – 

Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea 

potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca 

destinaţie turistică, Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea 

promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice; 

                                                       - art. 36, alin. 2, lit „b”, alin. 6 si art. 45, alin. 3 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

  

În temeiul art. 36, alin. (1) şi ale art. 45  alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei puiblice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 

Art. 1 – Se aprobă realizarea proiectului PROMOVAREA LA NIVEL NAŢIONAL A 

PRODUSELOR TURISTICE ŞI TRADIŢIILOR SPECIFICE ZONEI RĂDUCĂNENI, 

JUDEŢUL IAŞI. 

 



Art. 2 – Se aprobă toate costurile eligibile şi neeligibile ale proiectului, după cum urmează: 

 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE (RON) 

Valoarea totală a proiectului, din care : 834,715.56 

Valoarea neeligibilă a proiectului 0.00 

Valoarea eligibilă a proiectului 673,887.00 

TVA 160,828.56 

Contribuţia proprie în proiect, din care : 14,151.63 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 14,151.63 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile 0.00 

TVA* 160,828.56 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 

659,735.37 

 

 

Art. 3 – Se aprobă depunerea proiectului PROMOVAREA LA NIVEL NAŢIONAL A 

PRODUSELOR TURISTICE ŞI TRADIŢIILOR SPECIFICE ZONEI RĂDUCĂNENI, 

JUDEŢUL IAŞI în cadrul Programului Operaţional Regional Axa prioritară 5 – Dezvoltarea 

durabilă  şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului 

turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie 

turistică, Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării 

produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice. 

 

Art. 4 – Primarul Comunei Răducăneni, prin compartimentele de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 

Art. 5 - Secretarul comunei va comunica, în copie, prezenta hotărâre tuturor persoanelor 

interesate, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii. 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

Consilier, 

 

DUMITRU MATEI 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Contrasemnează, 

                                                                                                                         Secretar comună, 

                                                                                                                      Viorica Ecaterina Huivan  


