CONSILIUL LOCAL

oRASULUT

sTEr
HOTANAREANT.

129
Din 24 octombrie 2019

Privind infiinfarea unei structuri de primire turistici cu funcfiune de
cazate in oraqul
la etajul 3 al Internatului din cadrul Colegiului
Nalional ,Avran
La inifiativa

oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;

Vdzdnd Refera
de aprobare nr. 4636108.10.2019 intocmit de Primarul
oragului $tei, ing. r.laj Gheorghe Iulian gi Raportul de specialitate cu
nr.4638/08.10.2019, intocmit de ing. Mut Dan, inspector U.A.T. in cadrul
prin care, solicitd. aprobarea infiin!5.rii unei strrrcturi de
PrimS.riei oraqului $

primire turisticd. cu ncliune de cazare in oragul $tei, la etajul 3 al Internatului
din cadrul Colegiului afional ,Avram Iancu".
Vdzdnd avizele
isiilor de specialitate ale Consiliului Local al Oraqului
nr.
1
Comisia
Comisia
economico-financiard qi pentru agriculturd,
$tei,
Comisianr.2-Comis de urbanism qi amenajarea teritoriului gi Comisia nr. 3 Comisia social-cultu
culte, invdfd.mAnt, sd.nd.tate gi familie, muncd. qi
protecfie sociald., tine t qi sport, juridicd qi de disciplind ;
Av6nd in
H.G. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor
gi criteriilor de a
a staliunilor turistice- anexa 4, punctul 12
in temeiul
erilor art. 129 alin.(2), lit.,,a , $i a art. 196 alin. (1) lit.
dirl
O.U.G.
nr.57
,a"
I 19 priuind Codul Administratiu,

Art.l

Se

funcfiune de cazare

be infiintarea unei structuri de primire turisticd cu
in oraqul $tei, la etajul 3 al Internatului din cadrul

Colegiului Nafional,,A
Iancu".
Att.2 - Cu du
a la indeplinire a prevederilor prezentei hotd.r6ri se
incredinf eazd
oraqului $tei, jrs. Orag Ionuf, consilier juridic gi Serviciul
UAT din cadrul Prim
i oragului $tei.
Art.3
Proiect de hotd"r6.re se comunicd. cu:
itufia Prefectului judelului Bihor;
fiator, Primarul oraqului $tei;
inisterul T\rrismului;
iul Nafional ,,Avram lancu" - $tei;
iul Urbanism din cadrul Primdriei oraqului gtei;
rs. Oraq Ionuf, consilier juridic;
va aduce la cunoqtinfd public6. prin afigaj;
n exem
arul cu hotS.rAri;
rrrn i
c,
arattrrFE
a(
PRE$EDINTE DE
CONTRASEMNEAZA
GENERAL AL ORA$ULUI
vorcHrTA
A

Hotirirea a fost a
prezenfi din totalul

15 consilierif.

