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HOTARAREA NR. 170/21.12.2021

aprobarea documentaiei pentru

atestarea

interes naional

ora_ului Ovidiu

Consiliul Local al
ora_ului Ovidiu, întrunit în _edintã ordinar,
Avand in vedere:

marti

ca

staiune turistic

de

21.12.2021;

P'ro:ectui de hotarare nr. 44830/21.12.2021
privind aproharea documentaiei pentru aiestarea
orayului Ovidiu ca staiune turistic de interes naional
Referatul de aprobare al Primarului orasului Ovidiu, domnul George Scupra, inregistrat cu rr.

44647/20.12.2021;
Raportul de specialitate nr. 44646/20.12.2021 promovat de
Proiecte

cu

Finantare Extern

privind oportunitatca depunerii

Ovidiu ca staiune

turisticà de interes naional,

ora_ului Ovidiu

staiune turistic

Documentaia
Avizul de

ca

de interes

Biroul Achizitii, Investiti _i
dosarului de

atestare

i de aprobare a docunmentaiei

a

Ora_ului

pentru atestarca

naional;

privind ateslarea Ocalitäii Ovidiu ca staiune turistic de interes naional;

iegalitate al secretarului general

al orasului

Ovidiu;

Avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului (vidiu:
P'revederile HG nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor
uristic, cu modificäriie i completärileulterioare;

In conformitate cu prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit. b) alin. (7) lit.r) coroborate eu
prevederile art. 196 alin (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind

Codul administrativ;

HOTARATE
Art.1. Sc aprob

interes naional

prevzut

Art. 2. Se aprob
furistic

documentaia

pentru atestarea ora_uiui Ovidiu ca staiune

în Anexa nr. 1 care face parte integrant

turistic

de

din prezenta hoträre.

demararea procedurilor pentru atestarea Orasului Ovidiu ca staiunc

de interes naional

conform HG nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si eriteriilor

de atestare a statiunilor turistie, cu modificrile

i completrile

ulterioares

INY

Art.3. Se

împuternice_te

Primarul Orasului Ovidiu, domnul George

vederea atestrii

msers m

Ora_ului Ovidiu

ca

orice

naional,

în numele Consiliului Local, potrivit prevcderilor legale în vigoare

PTezenta

Hotärâre

controlului de legalitate,
nteres

naional

se
un

comunic

Institutiei

exemplar la

Prefectului

dosarul

documenta ici

si tuturor celorlalti factori interesati, în

ali_eaz la sediul

Prezenta

judetului

termen

turistic

staiune

semneze

Constanta
atestare ca

de

legal. Sc

public

SCUPRA,

**

de interes

în vederea exercitar

staiune

turisticá de

propriu i
pe site-ul

sc

Primriei.

hotarare

locali prezenti la

cu

si 1
15 voturi "pentru"

"abtinere" din

consilieri
cei 16

a fost adoptata
locali in functie.
de 17 consilieri

sedinta, din totalul
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