
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞN A 
CONSILIUL LOCAL

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

Staţiune Turistică de interes local

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.3784 din 15.06.2018 a primarului comunei Coşnajudeţul 

Suceava, raportul nr.3810 din 18.06.2018 al compartimentului Centrul de Informare şi documentare 
turistică din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna ş i :

- Raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 
consiliului local, înregistrat sub nr.3912 din 22.06.2018;

- 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.391l din 22.06.2018;

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 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 :

Art.l.Se aprobă necesitatea şi oportunitatea proiectului de atestare a comunei Coşna 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 Coşna ca 
staţiune turistică de interes local, prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre 
respectiv:

-Monografia comunei;
-Documentaţiile privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
-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.Se desemnează ca reprezentant legal al proiectului primarul comunei Coşna, domnul 

Pardău Gavril, care va reprezenta unitatea administrativ teritorială în toate relaţiile legate de depunerea 
şi aprobarea documentaţiei de atestare a comunei Coşna ca staţiune turistică.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Coşna, în calitate de ordonator principal de credite şi compartimentul de specialitate din 
cadrul Primăriei comunei Coşna.

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


