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PRIOECT 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui  Acord de parteneriat în scopul constituirii
,,Parteneriat  pentru dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism Colinele

Transilvaniei”
 

Consiliul local al oraşului Rupea, județul Brașov întrunit în ședință publică, lunară, 
ordinară la data de 31.05.2017;         

Examinând expunerea de motive prin care se propune aprobarea încheierii unui  Acord de
parteneriat  în  scopul  constituirii  ,,Parteneriat   pentru  dezvoltarea  și  promovarea
destinației  de ecoturism Colinele Transilvaniei”,  având ca obiectiv  principal  acela de a
determina această zonă să capete statutul oficial de destinaţie de ecoturism, aşa cum acesta
este  emis  de  Autoritatea  Naţională  pentru  Turism,  prin  promovarea  valorilor  culturale  şi
naturale ale zonei Colinele Transilvaniei (aşa cum este ea definită în expunerea de motive) şi
dezvoltarea infrastructurii  şi a produselor de turism într-un mod responsabil, cu respect şi
atenţie faţă de capitalul natural,  urmărindu-se îndeaproape crearea unei reţele integrate de
servicii de ecoturism de calitate la nivelul zonei ce face obiectul parteneriatului, dezvoltarea
durabilă şi promovarea pe plan naţional şi internaţional a zonei, ca un model de destinaţie de
ecoturism, creşterea capacităţii de administrare a membrilor Parteneriatului şi de promovare a
destinaţiei şi a serviciilor de turism, construirea unei identităţi vizuale a zonei şi realizarea
unei comunicări unitare şi integrate către turişti, conservarea şi valorificarea ariilor naturale
protejate şi a peisajului tradiţional, implementarea unei scheme model de Plăţi pentru Servicii
de  Mediu,  îmbunătăţirea  infrastructurii  turistice  la  nivelul  destinaţiei,  păstrarea  şi
valorificarea  patrimoniului  arhitectural  şi  cultural  tradiţional,  evaluarea  zonei  „Colinele
Transilvaniei”  ca  destinaţie  de  ecoturism,  efectuarea  demersurilor  necesare  pentru
introducerea zonei „Colinele Transilvaniei” în reţeaua naţională de destinaţii de ecoturism
fără ca toate aceste obiective să presupună constituirea unui alt  organism care să impună
eliberarea unor avize, acorduri ori alte documente pentru desfăşurarea unor activităţi specifice
ori impunerea unor obligaţii partenerilor.

În conformitate cu prevederile  O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii  de turism în România,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  ale  O.G.   nr.
63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural,  cu modificările
şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,  cu modificările şi completările
ulterioare.
 In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit.” e “, alin. 7 lit. “a”, art. 45 alin.1  şi art.115
alin.1   lit.”b”din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă semnarea unei scrisori acord, între orașul Rupea, județul Brașov şi
Asociaţia  Mioritics  ca  gazdă  a  Organizaţiei  de  Management  a  Destinaţiei  Colinele
Transilvaniei,  în  scopul  susţinerii  ,,Parteneriatului  pentru  dezvoltarea  si  promovarea
Destinaţiei Ecoturistice Colinele Transilvaniei”, în condiţiile legii. 

Art.2. Se mandatează primarul orașului Rupea să semneze acordul prevăzut la art.1,
în numele autorităţii deliberative. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul orașului Rupea.

PRIMAR                                       VIZAT 
     Ec. Bardas Nicolae Liviu              Secretarul  orasului Rupea

                               jr. Ioana Madalina Roman
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