ROMANI.A,
JUDETUL SUCEAVA
COIUUNA FLNDU MOLDOVEI
CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea participlrii comunei Fundu Moldovei la realizarea proiectului Via
Transilvanica (Calea Transilvaniei)
Consiliul local al comunei Fundu Moldovei, judetul Suceava ;
Av6nd in vedere :
- a) referatul de.aprobare prezentat de cdtre primarul comunei, in calitatea sa de
iniliator, inregistrat cu nr. 5159 din 18.07.2019, prin care se sus{ine necesitatea qi
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat cu nr.5l60 din 18.07.2019, prin care se motiveaztr, in drept qi in fapt,
necesitatea $i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitalii;
c)raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Fundu Moldovei;
- prevederile art.20 alin.(l) lit.i) $i art.44 alin.(l) din Legea nr. 27312006 privind
finantele publice locale, cu modificdrile gi completlrile ulterioare;
- prevederile Hotdrdrii Guvemului nr.33/2000 privind aprobarea Metodologiei de
inscriere, atestare gi criteriilor de evidenliere a patrimoniului turistic;
in temeiul dispoziliilor art.85 alin.(1), art.87 alin.(5), art.89 alin.(2), arr.g}, art.'129
alin.(l) qi alin.(2) lit.b) qi e), alin.(4) lit.e), alin.9, lit.a) 9i ale art.139 alin.(3),lit.d) 9i lit.f) din
O.U.G. nr.57l2019 privind Codul administrativ :

HOTARASTE:
Art.l. (l)

Se aprobtr participarea comunei Fundu Moldovei la realizarea proiectului
Via Transilvanica (Calea Transilvaniei).
(2) Comuna Fundu Moldovei va sprijini, va promova gi va contribui la sustenabilitatea
pe termen lung a proiectului, conform prevederilor legale, inclusiv prin prevederea anual in
buget de sume pentru realizarca proiectului Via Transilvanic a, pe baza detaliilor proiectului
elaborat de cdtre Asociatia Tiguleasa Social.
Art. 2. (1) Se aprobi infiinlarea traseului tematic pe raza comunei Fundu Moldovei,
conform anexei nr.1 din prezenta hotlrire, parte a traseului ce se va infiinla la nivelul
judelului Suceava.

(2)Traseulprevdzutinanexanr'lvaficuprinsinStrategiadedezvoltarea
comunei.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei
Moldovei.

se incredinfeazd primarul comunei Fundu

comunicati de c6tre secretarul general al comunei
la
Instiluliei prefectului judetului Suceava, primarului comunei Fundu Moldovei qi va fi adusd
cunogtinftr publici, in condiliile legii'

Art.4. Prezenta hotiirare va

fi

69rqq"Z-;--'\i
Contrasemneazd,
Secretarul general al comunei'
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