
JUDETUL BRASOV
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TIOTARAREA NR. 4
Din 07.01.2015

- Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului de investilii:
,,Dotoree osocioliei 'CENTRIJL REGIONAL PENTRIJ DEZVOLTARE DURABTLA $l PROMOVAREA

TURTSMULUT "TARA fAOAnn5UtlJl" cu costume populore"

Consiliul Local al comunei Lisa, jud.Brasov, intrunit in sedinta de indata in data de

07.0L.2014,

Avdnd in vedere expunerea de motive intocmita de primarul comunei Lisa privind
solicitarea Centrului Regional ptr Dezvoltare Durabila si promovarea Turismului " fata
Fagarasului" nr.4/ 07.OL.2Ot5 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai
proiectului: ,,Dotarea asociafiei "CENTRUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA $r PRoMovAREA TURTSMULUI "TARA rAcAru,5ULUI" cu costume poputare

-pe masura 322,,Renovarea, dezvoltarea satelor, imbuniti{irea serviciilor de bazi pentru
economia 5i populatia ruralS gi punerea in valoare a mogtenirii rurale" B ,,Crearea gi

dezvoltarea serviciilor de bazi pentru polulalia rurald", proiect implementat de aceasta
Asociatie la care si UAT Comuna Lisa este asociat,

ln conformitate cu prevederile H.G.nr 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al
documentatiei tehnico - economice aferenta investitiilor publice, precum si a metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie, art.44
din Legea nr.273/2006 prinvind finantale publice locale, cu modificarile si completarile
u lterioare;

ln temeiul prevederilor art.36, alin.(2),lit(b), precum si prevederile art.45 alin.(L),
art.1L5 alin.1 lit.b), art.L26 din Legea nr.2L5l2O01 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

norAnAsre:

Art.1. Consiliul Local al Comunei Lisa sfabilegte ca fiind necesari gi oportuni investilia:

,,Dotarea asocia(iei "CENTRUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE DURABILA gI

PROMOVAREA TURISMULUI ooTARA FAGARA$ULUI" cu costume populare, de aceasti

investitie beneficiind un numir de peste 1"72L de locuitori ai comunei Lisa, jud. Brasov ,

comuna asociata .

Art.2. Se aprobb indicatorii tehnico - economici ai proiectului ,,Dotarea asociafiei "CENTRUL
REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE DURABILA $I PROMOVAREA TURISMULUI



ooTARA rAcAruSULUI" cu costume populare,,, conform anexei care face parte integranti
din prezenta hotdrdre.

Art.3. Consiliul Local al Comunei Lisa igi ia angajamentul de a suporta cheltuielile de
mentenanti 5i gestionarea investiliei ,,,,Dotarea asociafiei ,6CENTRUL REGIONAL PENTRU
DEZVOLTARE DURABTLA $I PRoMovAREA TURTsMULUI .,TARA rAcAnq,$ulUr" cu
costume populare, pe o perioadi de cel pulin 5 ani de la data la care s-a semnat contractul.

Art.4. Se imputernicegte domnul Sucaciu Gheorghe, presedintele Centrului Regional pentru
Dezvoltarea Durabila si Promovarea Turismului Tara Fagarasului in vederea semnbrii
documentelor aferente investiliei ,,,,Dotarea asociafiei ..CENTRUL REGIONAL PENTRU
DBZVOLTARE DURABTLA gI PRoMovAREA TURTsMULUI .,TARA rAcAn q.SULUI', cu
costume populare ".

Art.S. Prevederile prezentei hotdrdri vor fi duse la indeplinire de citre presedintele Centrului
Regional pentru Dezvoltarea Durabila si Promovarea Turismului Tara Fagarasului.

CONTRASE,MNEAZA,

cj. Nic

Ex.5
N.D. Difuzare: 1 ex.la colectie ;2 ex.laprefectura; 1 ex. la dl.Greavu SorinNicolae ; 1

ex" contabil , 1 ex. afisat la sediul primariei

NOTA: prezentu hotarare afost adoptata cu 10 voturi. >> pentru <


