
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii proiectului de atestare a comunei Dorna Arini

ca Staţiune Turistică de interes local

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 19.12.2018,

Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Dorna-Arini, judeţul 

Suceava, înregistrată sub nr.253 din 18.12.2018;
- Raportul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului din 

cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub 
nr.259 din 19.12.2018;

- 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, al Consiliului Local Doma-Arini, 
înregistrat sub nr.264 din 19.12.2018;

-Având în vedere prevederile HG nr.852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de 
atestare a staţiunilor turistice;

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.l litera „c” din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt 
ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, art.45 alin.l şi art. 115 litera „b” din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.l. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea proiectului de atestare a comunei Doma-Arini 
ca staţiune turistică de interes local, care dispune de resursele naturale şi antropice şi care îndeplinesc 
cumulativ criteriile prevăzute în Anexa 1 la HG nr.825/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor 
de atestare a staţiunilor turistice.



Art.2. Se aprobă depunerea documentaţiei de fundamentare a atestării comunei Dorna-Arini 
ca staţiune turistică de interes local, prevăzute în Anexele 1-3, care fac parte integrantă din prezenta 
Hotărâre respectiv:

-Anexa 1 - Monografia comunei;
-Anexa 2 - Documentaţiile privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
-Anexa 3 - Fişa staţiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr.4 la HG 

nr.825/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice;
Art.3. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local Dorna- 

Arini, nr. 34/2018 se abrogă.
Art.4. Se desemnează ca reprezentant legal al proiectului primarul comunei Dorna-Arini, 

domnul Ioan MORARU, care va reprezenta unitatea administrativ teritorială în toate relaţiile legate 
de depunerea şi aprobarea documentaţiei de atestare a comunei Dorna-Arini ca staţiune turistică.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Dorna-Arini, în calitate de ordonator principal de credite şi compartimentul de specialitate 
din cadrul Primăriei comunei Dorna-Arini.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava şi se aduce 
la cunoştinţă publică în condiţiile legii.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Adrian ONO

□
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FIŞA

/fAitxĂ na. itS/toii

staţiunii turistice de interes local Doma-Arini

Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii şi suplimentare mai sus 
prezentate.
Nr.
crt.

Criterii obligatorii de atestare a staţiunii turistice Criterii
obligatorii

Sunt îndeplinite 

Da/Nu
Cadrul natural, factori naturali de cură şi calitatea mediului
1. Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanţi X DA
2. Existenţa studiilor şi documentelor care atestă prezenţa şi 

valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri 
terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere calitativ 
şi cantitativ

X

DA

3. Constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, 
hidrogeologică şi sanitară a factorilor naturali de cură, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, după caz

X

NU

Accesul şi drumurile spre/în staţiune
4. Drum rutier modernizat şi marcat cu semne de circulaţie X DA
5. Transport în comun între staţiunea turistică şi gara sau autogara 

care o deserveşte
X DA

Utilităţi urban - edilitare
6. Punct de prim ajutor şi mijloc de transport pentru urgenţe 

medicale
X DA

7. Punct farmaceutic X DA
8. Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă X DA
9. Apă curentă X DA
10. Canalizare X DA
11. Energie electrică X DA
Structuri de primire turistice şi de agrement
12. Număr minim de locuri în structuri de primire turistice 

clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile 3 - 
5 stele/flori, cu excepţia campingurilor

100 463 locuri 

83,58%
clasificare 3 - 5 

stele/flori

13. Localităţile sau părţile de localităţi de pe litoral trebuie să 
dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică- 
salvamar şi posturi de prim ajutor.

X Nu este cazul

14. Localităţile montane trebuie să dispună de servicii de salvare 
montană-salvamont

X Deservit de 
serviciul public 
salvam on j^aţm

15. Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber şi plimbări 
'drumuri pietonale, locuri de promenadă)

X

f c V

■[ o c ^



16. Terenuri dejoacă pentru copii X DA

Informare şi promovare turistică
17. Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare 

şi informare tipărite pe suport electronic sau web site
X DA

18. Realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi a 
zonei

X DA

Nr.
crt.

Criterii suplimentare de atestare a staţiunii turistice Punctaj
acordat

Punctaj
îndeplinit

1. Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele 
de dormit, trebuie să oprească în gara care deserveşte staţiunea 
turistică.

10 Nu este cazul 

0
2. Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara 10 Da

10
3. Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de servicii: 

bancă, schimb valutar, agenţie de turism
10 Spaţii comerciale 

5
4. Săli de spectacole şi de conferinţe cu o capacitate totală egală 

cu minimum 40% din numărul locurilor existente în staţiune
30 400 locuri (86%) 

30
5. Asistenţă medicală balneară, după caz, acreditată conform 

normelor legale în vigoare
20 Da

20
6. Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi utilizarea 

resurselor minerale terapeutice
20 Nu este cazul 

0
7. Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în spaţii 

construite, săli pentru întreţinere (fitness)
10 da

10
8. Darc amenajat 5 puncte 

pentru fiecare, 
maximum 30 

de puncte

Nu

0

9. T rasee  tu ris tice  m on tane  om ologate , m arcate  şi a fişa te , dacă 
este  cazul

5 puncte  
pen tru  fiecare, 
m ax im um  30 

de p uncte
30

10. 3ază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă 
este cazul

30 30

11. Amenajări şi dotări pentru practicarea sporturilor (agrement 
nautic, tenis, fotbal etc.)

15 15

12. Localităţile sau părţile de localităţi care dispun de condiţii 
centru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puţin o 
hârtie de schi omologată şi mijloacele de transport pe cablu 
corespunzătoare.

10 puncte 
centru fiecare, 
maximum 50 

de puncte
0

13. Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu 
caracter de repetabilitate pe bază de calendar

10 puncte 
centru fiecare,

/2 * w = - 20^ 4 ^
/ ,



maximum 30 
de puncte

14. Centre de informare şi promovare turistică, cu personal 
permanent care să deservească exclusiv centrul

30 0

15. Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de 
primire turistică cu funcţiuni de cazare şi centrul de informare 
şi promovare turistică

20 0

16. Canalizare centralizată 50 0
17. Total Punctaj

minim
necesar 90 de 

puncte

170


