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privind aprobarea depunerii documentatiei la Ministerul Antreprenoriatului 
Turismului, in vederea initierii unei Hotarari a Guvernului pentru atestarea 

orasului Comanesti ca Statiune Turistica de Interes Local 

Consiliul Local al orasului Comfinesti, judetul Back', intrunit in sedinta 
ordinara, din 20.05.2022; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 30470 din 04.04.2022 al Primarului orasului Comanesti; 

Raportul de specialitate nr. 30470/B din 04.04.2022 intocmit de Biroul Programe din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti in care se propune 
aprobarea depunerii documentatiei la Ministerul Antreprenoriatului i Turismului, in 
vederea initierii unei Hotarari a Guvemului pentru atestarea orasului Comanesti ea 
Statiune Turistica de interes Local; 
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publica 

republicata; 
In confonnitate Cu: 
- Prevederile Hotararii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor i criteriilor 
de atestare a statiunilor turistice, cu modificarile i completarile ulterioare. 

In temeiul art. 129, alin. (2), lit. b coroborate cu prevederile alin. (7) lit. r 
alin. 14, art. 133 alin. (1), art.139 alin.1, art. 196 alin. (1) lit. a 0 art. 197 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile i modificarile ulterioare, 
adopta urmatoarea: 

N©17 7' RARE 
ART 1. Se aproba propunerea atestdrii Orasului Comanesti ca Statiune Turistica de 

Interes Local, in vederea promovarii turistice a acestuia. 

ART 2. Se aproba depunerea documentatiei la Ministerul Antreprenoriatului si 
Turismului in vederea initierii unei HotArari a Guvemului Romaniei pentru atestarea 
Orasului ComAnesti ca Statiune Turistica de Interes Local. 



ART 3. Se imputernicqte Primarul Orgului Comane§ti sa semneze once inscris 
necesar in vederea atestarii Orgului Comane§ti ca Statiune Turistica de lnteres Local, in 
numele §i pe seama Consiliului Local Comane§ti, potrivit prevederilor legale in vigoare. 

ART 4. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, 
Primarului ora§ului Comaneti, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, 
Compartimentelor interesate din cadrul Ora§ul Comainqti — U.A.T., pentru ducere la 
indeplinire, cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul 
Bacau. 
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Data 20 .05.2022 

Contrasemneaza, 
Secretar general, 

jurist Daniela Chirilä  


