
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind înfiinţarea "Centrului de Informare şi Promovare Turistică 

Coşna, în structura organizatorică a comunei Coşna”

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.2344 din 16.04.2018 a Primarului comunei Coşna, 

raportul nr. 2345 din 16.04.2018 al compartimentului din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Coşna şi:

-raportul comisiei pe domenii pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local al comunei 
Coşna, înregistrat sub nr.2459 din 19.04.2018;

-raportul comsiei pe domenii pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, din cadrul consiliului local al comunei Coşna , înregistrat sub 
nr.2458 din 19.04.2018;

-raportul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului 
local, înregistrat sub nr.2460 din 19.04.2018;

Având în vedere prevederile:
-Ordinului nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea 

centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;
în temeiul dispoziţiilor art.36 alin.2 litera „b”, alin.6 litera,,a” punctul 9 şi punctul 14, 

art.45 alin.l şi alin.2 şi art. 115 alin.l litera ”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Art.l.l.Se aprobă înfiinţarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Coşna, în 
structura organizatorică a comunei Coşna, structurat ca un compartiment în cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Coşna.

2.Se modifică structura organizatorică din cadrul apartului de specialitate al 
primarului comunei Coşna, conform anexelor nr.I şi II, parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art.2.Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a "Centrului de Informare 
şi Promovare Turistică Coşna”, conform anexei nr.I la prezenta hotărâre.

Art.3.Prevederile prezentei hotărâri se vor comunica de către secretarul comunei 
Coşna, Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava pentru controlul de legalitate în termenul 
prevăzut de lege, precum şi factorilor interesaţi.

H O T Ă R Ă Ş T E ;

fY icna  26.04.2018

PREŞEDINTE DE ŞEC 
Ivan Itiuţă


