
RO MĂN IA 

JUDETUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI 

- Proiect-

HOTĂRÂREA Nr. 

Privitoare la: aprobarea depunerii documentaţiei la Ministerul Turismului în vederea 
iniţierii unei hotărâri a Guvernului României pentru atestarea 

oraşului Brezoi ca staţiune turistică de interes local 

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară astăzi 
28 mai,2020, la care participă unnr.de ........... consilieri din totalul de 15 din 
câţi este constituit, 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr.2608/21.05 .2020 prezentat de 
domnul Schell Robert ·- Primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al 
comisiilor de specialitate, precum si raportul de specialitate nr.2607 din 
21.05.2020 întocn1it de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, 

Venituri, Taxe prin care se propune aprobarea depunerii documentaţiei la 
Ministerul Turistnului în vederea iniţierii unei hotărâri a Guvernului României 
pentru atestarea oraşului Brezoi ca staţiune turistică de interes local si având în 
vedere Fisa Staţiunii si Monografia Turistică a Oraşului Brezoi; 

În conformitate cu prevederile: 

- H.G. 852/13.08.2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare 
a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.e) si art.196, alin.(1), lit.a) 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57 /2019 privind Codul 
administrativ, cu un nr. de _ voturi "pentru", 

Adoptă următoarea: 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă depunerea documentaţiei la Ministerul Turismului, în 
vederea iniţierii unei hotărâri a Guvernului României pentru atestarea oraşului 
Brezoi ca staţiune turistică de interes local în baza H.G. nr.852/2008 pentru 
aprobarea normelor si criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul oraşului Brezoi, domnul Schell Robert prin serviciile de specialitate. 



Art. 3. Prezenta hotărâre se va publica, in conditiile legi si se comunică 
astfel: 

-Institutiei Prefectului-Judetul Vâlcea 
-Primarului oraşului Brezoi. 

Brezoi, la 28.05.2020 

PRIMAR, 
A vizeaza pentru legalitate, 

Secretar General u.a.t 

Sandu_!!jl~ 



ORASUL BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.2608 DIN 21.05.2020 

Referat de aprobare 
Privind proiectul de hotărâre referitor la aprobarea depunerii documentaţiei la 

Ministerul Turismului în vederea iniţierii unei hotărâri a Guvernului pentru 
atestarea oraşului Brezoi ca statiune turistică de interes local 

A vând în vedere Raportul de Specialitate nr.2067 din data de 21.05.2020, precum si 
faptul că turismul este un fenomen social, cultural şi economic care îi determină pe oameni să 
se deplaseze în locuri situate în afara reşedinţei lor pentru scopuri personale sau de afaceri, 
turiştii consumă o serie de bunuri şi servicii, (transport, cazare, alimentaţie, servicii de 
agrement) sectorul turismului se află într-o strânsă legatură cu celelalte sectoare ale economiei. 
Plecând de la aceste aspecte, rolul turismului în dezvoltarea economică generează diverse 
beneficii, printre care: 

- generează venituri însemnate pentru economie şi stimulează investiţiile necesare 
finanţării altor sectoare, contribuind astfel, prin efectul său multiplicator, la creşterea şi 

dezvoltarea economică; 
- creează oportunităţi de locuri de muncă, îndeosebi în zonele marginale, dezavantajate 

economic şi social, prin valorificarea patrimoniului cultural şi natural; 
- creează oportunităţi de diversificare a economiilor locale prin capitalizarea veniturilor 

obţinute la nivel local; 
- favorizează apariţia şi dezvoltarea firmelor locale, transformând areale cu 

competitivitate economică scăzută în zone atractive pentru investitori; 
- creează cerere pentru o gamă largă de bunuri şi servicii furnizate de către alte sectoare 

economice (construcţii, industria alimentară, industria mică şi artizanală); 
Una din condiţiile obligatorii de eligibilitate este ca Soliciantul să fie declarat staţiune 

turistică conform H.G 852/2008 pentru aprobarea normelor şi crietriilor de atestare a staţiunilor 
turistice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Documentaţia pentru atestarea staţiunii turistice, cuprinde: 
a) monografia turistidi; 
b) documentaţiile privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, avizate şi aprobate, 

respectiv: planul urbanistic general şi regulamentul aferent acestuia şi planul urbanistic zonal şi 
regulamentul local aferent acestuia; 

c) fişa staţiunii turistice, conform modelului prevazut în anexa nr. 4 pentru staţiunile 
turistice de interes local; 

d) studii şi documente care sa argumenteze atestarea staţiunii turistice şi a specificului 
ei determinat de resursele turistice de care dispune. 

Având în vedere faptul că în prezent UAT Oras Brezoi nu se regăseşte în Anexa 5 -
Lista localităţilor atestate este staţiune turistică de interes local, se impune parcurgerea 
procedurii de atestare conform H.G. 852/2008 cu modificările şi completările ulterioare. 

Faţă de cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Oraşului Brezoi, aprobarea 
depunerii documentaţiei la Ministerul Turismului în vederea iniţierii unei hotărâri a Guvernului 
pentru atestarea oraşului Brezoi ca staţiune turistică de interes local. 

Astfel fiind, propun adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata. 

PRIMAR, 
SCHELL ROBERT 


