
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR           
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei 
de 4.000.000 lei  cu titlul de cotizație pentru anul 2017 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 107.937 din 24.03.2016, prin care Direcţia Economică 
propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea acordării sumei de 4.000.000 lei pentru Asociația pentru 
Promovarea Turismului din Oradea și regiune cu titlul de cotizație pentru anul 2017. 

Văzând dispoziţiile: 
- Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; 
- Hotărârii Consiliului Local nr.708/2014  privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru 

promovarea turismului din Oradea şi regiune 
- Hotărârii Consiliuluii Local nr.690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei 

Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune 
Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, 
În temeiul art. 36, alin. (2), lit.a), lit. b), alin. (3), lit.c), alin. (4) lit. a), art. 45, alin. (2), lit.a) din Legea 215/2001 a

administraţiei publice locale, republicată, 

Consiliul Local al Municipiului Oradea
H o t ă r ă ş t e: 

Art.1. Se aprobă bugetul Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune în sumă totală de 
4.577.500 lei conform activităţilor ce urmează a fi realizate potrivit anexei nr.1, și anexei nr.1.1 

Art.2. Se aprobă acordarea de către Municipiul Oradea a sumei de 4.000.000 lei cu titlul de cotizație, Asociației 
pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune. 

Cotizația va fi acordată conform solicitărilor fundaţiei până la limita sumei aprobate pentru anul 2017, conform 
anexei ataşate. 

Art.3. Se aprobă evenimentele din anexa nr.1.1 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei 

municipiului Oradea şi Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : 

o Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 
o Primarul Municipiului Oradea
o Direcţia Economică 
o Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune 
o Se publică în M.O. al jud. Bihor și pe site-ul www.oradea.ro
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Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi „pentru”  
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