
JUDETUL COVASNA

CONSII,IUL LOCAL AL

COMUNEI SITA BUZAULUI

HOTÅRAREA Nr.1/2022

Privind aprobarea proiectului de atestare a comunei Sita Buzaului

Ca Statiune turistica de interes Iocal

Consiliu=ocal al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,?ntrunit in?edinta

Ordinara din data de 31.01.2022 analiz含nd referatul de aprobare al primarului referitoar la

PrOiectul de hotasre privind aprobarea proiectului de atestare a comunei Sita Buzaului ca

Statiune turistica de interes Iocal;

V5zand c肴proiectul de hot講re este insotit de raportul compartimentului de

SPeCialitate din cadrul prim肴riei, de avizul comisiei de specialitate in domeniul programe de

dezvoltare economico-financiara, agricultura, amenqjarea teritoriului si urbanism, PrOteCtia

mediului si turism, PreCum?i de avizul pentru legalitate al secretarului general al comunei;

in confomitate cu prevederile Hotararii Guvemului nr. 852/2008 privind

aprobarea nomelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, Cu mOdificarile si completarile

ulterioare;

avand in vedere dispozitiile Ordonantei Guvemului nr. 58/1998　privind

Organizarea?i desfa叩rarea activit着tii de turism in Rom含nia, Cu mOdificarile si completarile

ulterioare;

in baza dispozitiilor art. 129, alin. 2, 1it. “b” si alin.4,1it.”e’’din Ordonanta de

Urgenやnr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu mOdific肴rile?i complet5rile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 139, alin. 1?i art. 196, alin. 1, lit・ “a” din Ordonanや

de Urgenやnr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu mOd沌c緬le?i complet5rile ulterioare;

HOTARASTE :

全室i⊥ Se aproba proiectul de atestare a comunei Sita Buzaului ca statiune

turistica de interes Iocal, Care dispune de resursele naturale?i antropice?i care indeplinesc

Cumulativ criteriile prevazute in Anexa nr. =a HG nr.852/2008 pentru aprobarea nomelor?i
criteriilor de atestare a statiunilor turistice, Cu mOdificarile si completarile ulterioare.

A吐2 Se aproba depunerea documentatiei de fundamentare a atestini comunei

Sita Buzaului ca statiune turistica de interes Iocal, PreV5zute in Anexele l-3, Care fac parte

integrant5 din prezenta hotasre respectiv:

-Anexa l - Monografia comunei;

-Anexa 2 - Documentatiile privind amenedarea teritoriului?i urbanismului;

-Anexa 3 - Fi?a Statiunii turistice, COnfom modelului prevazut in anexa nF. 4 la

HG nr.852/2008 pentru aprobarea nomelor扉criteriilor de atestare a statiunilor turistice.
r全量」圭Se desemneaz為ca reprezentant legal al proiectului primarul comunei

Sita Buzaului, domnul Stoica Nicolae, Care Va rePreZenta unitatea administrativ teritorial狂n

toate relatiile legate de depunerea?i aprobarea documentatiei de atestare a comunei Sita Buzaului

Ca Statiune turistic肴de interes Iocal.

A!±4Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hot肴r含ri se?nsarcineaz肴

Primarul comunel Prln aparatul de specialitate.

31.01.2022

Prezenta hotarare se difuzeaza, aStfel :

1 exemp獲ar Prefectura JudetuIui Covasna

l exemplar dosar sedinta consiliu=ocal

Boricea

CONTRASEMNEAZA

Secretar generaI aI comunei

砂岩ta


