ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
PRIMĂRIA COMUNEI ULIEȘ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ
H O T Ă R Â R E nr. 24
privind aprobarea participării Comunei ULIEȘ la realizarea
proiectuluiVia Mariae
Consiliul local al comunei Ulieș întrunit în şedinţa ordinară în data de 19. 06. 2020,
Având în vedere:
- Susținerea turismului pe plan local;
- referatul de aprobare nr.130/S din 12.06.2020 a Primarului comunei Ulieș privind
aprobarea participării Consiliului local al comunei Ulieș la realizarea proiectului Via
Mariae
- raportul de specialitate nr. 141/S din 18. 06.02020 al Compartimentului de
urbanism si cadastru al comunei Ulieș privind aprobarea participării Consiliului local al
comunei Ulieș la realizarea proiectului Via Mariae,
- avizul favorabil nr. 147/S din 19. 06.2020 al comisiei de specialitate pentru
amenajarea teritoriului al Consiliului local al comunei Ulieș
În conformitate cu:
- prevederile art.3, art.20 și art.23 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind
organizarea și desfășurarea activității de turism în România,cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.33/2000 privind aprobarea Metodologiei de
înscriere, atestare și criteriilor de evidențierea patrimoniului turistic;
În temeiul prevederilor art.6(1), art.10, art.11(2),art.12, art.14, art.36(1) (2) lit.b și
e,(4) lit.e, (7) lit.a, e și art.45 (2) lit d și f din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.(1) Se aprobă participarea Comunei Ulieș la realizarea proiectului Via
Mariae;
(2) Comuna Ulieș va sprijini, va promova și va contribui la sustenabilitatea pe termen
lung a proiectului, conform prevederilor legale, inclusiv prin prevederea anual în buget de
sume pentru realizarea proiectului Via Mariae pe baza detaliilor proiectului elaborat de
către Asociația Via Mariae;
Art.2.(1) Se aprobă înființarea traseului tematic pe raza comunei Ulieș conform
anexei nr.1 din prezenta hotărâre, parte a traseului ce se va înființa la nivelul Județului
Harghita;
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(2) Traseul prevăzut în anexa nr.1 va fi cuprins în Strategia de dezvoltare a
comunei;Ulieș.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Ulieș domnul György Sándor;
Art.4. Secretarul comunei Ulieș va comunica prezenta hotărârea cu:
-

Primarul comunei Ulieș;
Instituţia Prefectului - judeţul Harghita;
Consiliul Județean Harghita;
Asociația Via Mariae

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
SERA ATTILA

Persoana desemnată cu
atribuții de secretar
ȚĂRAN ENIKO

Ulieș la 19. 06. 2020.
Nr._______

NOTĂ: Prezenta hotărâre a fost aprobată de către Consiliul Local al comunei Ulieș cu respectarea
art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, respectiv cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”,0„abţineri din 9 consilieri prezenţi.

