RO M Â N IA
JUDEŢUL SU C E A V A
CO N SILIU L LO CAL AL CO M UN EI D O RN A ARINI

HOTĂRÂRE
Privind acordul Consiliului Local în vederea dobândirii statutului de staţiune
turistică de interes local a Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 31.10.2018
Luând în considerare:
Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Doma Arini, judeţul Suceava,
înregistrată sub nr.194 din 24.10.2018;
Raportul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului din cadrul
Aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 204
din 31.10.2018;
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico socială, buget, finanţe,
administrare a domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia
mediului, amenajarea teritoriului şi urbanism, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului Local DornaArini, înregistrat sub nr. 211 din 31.11.2018;
Având în vedere:
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de
atestare a staţiunilor turistice;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b”, alin. (9), art. 45
alin. (3), art. 47, art. 49, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini îşi exprimă acordul cu privire la dobândirea
statutului de staţiune turistică de interes local a Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava
Art. 2 - Se aprobă înfiinţarea Centrului de informare turistică la nivelul comunei Doma Arini,
judeţul Suceava, care va funcţiona în incinta Primăriei comunei Doma Arini, fiind deservit de
personalul cu atribuţii de relaţii publice.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin grija secretarului:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava, Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava şi se va
aduce la c
pe pagina de internet la adresa
'Vww.domaa
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