ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 206 din 20.12.2018
privind aprobarea depunerii documentației la Ministerul Turismului în vederea inițierii unei Hotărâri a
Guvernului României pentru atestarea orașului Tăuții Măgherăuș cu localitățile aparținătoare ca
stațiune turistică de interes local.
Consiliul local al orașului Tăuții Măgherăuș întrunit în ședința ordinară la data de 20.12.2018

-

-

Având în vedere:
HG 852din 13.08.2008 pentru aprobarea normelor și citeriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu
modificările și completările ulterioare,
HCL nr. 149/22.10.2018,
Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte si Strategii nr. 15.228/20.12.2018,
Studiu de fundamentare pentru Planul Urbanistic General al Orașului Tăuții Măgherăuș, în
vederea atestării UAT ca stațiune turistică de interes local - elaborat de S.C. A&C INVEST
GRUP S.R.L.
Fișa stațiunii și Monografia Turistică a Orașului Tăuții Măgherăuș – elborate de S.C. ETOLIA
S.R.L.

Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia,
- avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, vazând ca au fost indeplinite prevederile Legii
nr.52/2003;
În conformitate cu prevederile art. 3 alin (1) și (2), art. 4 alin(1) art. 36 alin.9, art. 121 şi art.
123 art. 45 alin. 1, art. 115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobă depunerea documentației la Ministerul Turismului, în vederea inițierii unei
Hotărâri a Guvernului României pentru atestarea orașului Tăuții Măgherăuș cu localitățile
aparținătoare, ca stațiune turistică de interes local, în baza HG 852 din 13.08.2008 pentru aprobarea
normelor și citeriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului D-nul
Ardelean Anton prin serviciile de specialitate.
Art.3 Prezenta se comunica la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
- Primarul oraşului
- Compartiment Implementare Proiecte și Strategii,
- Se aduce la cunostinta publica prin afişare.
Presedinte de ședință
Rațiu Adrian
Contrasemneaza SECRETAR
Bindila Calin Ioan
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