coNsrl,rul, LocAL AL oRASULUT

$TEr

Din 11 februarie 2O19

Privind aprobarea depunerii documentafiei la Miaisterul
Turismului in vederea initierii unei hotiriri a Guvernului Rominiiei
pentru atestarea Oraqului $tei ca stafiune turistici de interes local.

La iniliativa primarului oragului gtei, ing. Balaj Gheorghe Iulian
AvAnd in vedere raportul de specialitate qi expunerea de motive,
inregistrate la nr. 59512019 si 59612019 intocmit de dl. Kuti Ludo'ric,
inspector protectie civila in cadrul Primd.riei oraqului $tei, prin care, propune
demararea procedurilor specihce si achizilionarea documenta{iilor tehr:rice
necesare in vederea depunerii documentafiei la Ministerul T\rrismului in
vederea inilierii unei hot5"r6.ri a Guvernului Romdniei pentru atesta.rea
Oragului $tei ca stafiune turisticd de interes local.
inbaza H.G.R. nr.85212OO8 pentru aprobarea normelor si criteriilor de
atestare a stafiunilor turistice cu modific5.rile si complet5.rile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin. 2,lit. d), alin. 6, lit. a) pct. 18 si art 45 alirr. 1
din Legea administratiei publice locale nr. 2l5l2OOI, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;

Local al

Art. 1 -

Se aprobd demararea procedurilor specifice si achizilionanrea
documentafiilor tehnice necesare pentru atestarea oraqului $tei ca stafiune
turisticS. de interes local.
Art. 2 - Se aprobd" depunerea documentatiei la Ministerul T\rrismuluii in
vederea inilierii unei Hotdrdri a Guvernului RomAniei pentru atestarea
Oraqului $tei ca stafiune turisticS. de interes local.
Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinte.irza
primarul Orasului Stei 9i consilierul juridic al Consiliului Local.
Art. 4 - Prezenta hotdrdre se comunicS. cu:
- Institulia Prefectului judelului Bihor;
- Primarul Oraqului $tei;
- Consiliul Judetean Bihor;

- Compartimentul Protecfie Civi15., Prograr:ne,

PRE$EDINTE

Strategii gi Managementul Proiectelor din cadrul
Primdriei oragului $tei;
MinisterulT\rrismului;
Consilierul juridic al Consiliului Local;
Se va aduce la cunoEtinld publicS. prin afrqaj;
mplar la dosarul cu hotd.r6,ri.

DI

IIARN MIHAI

Hoti€reaafostafost

prezenfl dln totalul de 15 conslllerlf.

CONTRASEMNEAZA
SE(CREIARI'L ORASI'LUI STTI

