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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
.COMUNA ŞARU DORNEI
.CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea necesității și oportunității proiectului de atestare a comunei Șaru Dornei
ca Stațiune Turistică de interes local
Consiliul local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 193 din 14.01.2021, al primarului comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 992 din 15.02.2021 din cadrul aparatului propriu;
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
turism, servicii şi comerţ, înregistrat cu nr. 1158 din 23.02.2021;
- raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină,
amenajarea teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor , înregistrat cu
nr. 1156 din 23.02.2021;
- raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
activităţi social-culturale, sport, culte, protecţie copii, înregistrat cu nr. 1157 din 23.02.2021;
Ținând seama de temeiurile juridice, respective prevederile:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 129 alin. (2) lit. ”c”, alin ”6” lit. ”b” și art. 362 alin. (2) din din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
- art. 20 lit. ”g” din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității
de turism în Români, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu
modificările și completările uterioare;
- art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 129 alin. 2 lit. c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Adminnistrativ, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă necesitatea și oportunitatea proiectului de atestare a comunei Șaru Dornei ca
Stațiune turistică de interes local, care dispune de resursele naturale și antropice și care îndeplinesc
cumulativ criteriile prevăzute de Anexa nr. 1 la HG nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de
atestare a stațiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2. Se aprobă depunerea documentației de fundamentare a atestării comunei Șaru Dornei,
județul Suceava, ca stațiune turistică de interes local prevăzute în anexele 1-3 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre, după cum urmează:
Anexa nr. 1 – Monografia comunei Șaru Dornei;
Anexa nr. 2 – Documentațiile privind amenajarea teritoriului și urbanismului;
Anexa nr. 3 – Fișa stațiunii turistice de interes local conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 din
HG nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu modificările și
completările ulterioare;

Art. 3. Se desemnează ca reprezentant legal al proiectului domnul Iordache Ioan-Cătălin –
primarul comunei Șaru Dornei, în toate relațiile legate de depunerea și aprobarea documentației de
fundamentare a atestării comunei Șaru Dornei, județul Suceava, ca stațiune turistică de interes local.
Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Șaru
Dornei, județul Suceava.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Șaru Dornei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Șaru Dornei și prefectului județului Suceava și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.
Președinte de ședință
Antone Georgiana-Antusa

Şaru Dornei, 26 februarie 2021.
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Contrasemnează,
Secretarul geneeral al comunei,
Ștefan NEGREA

