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                                                                  H O T Ă R Â R E
   cu privire la aprobarea amenajării unui camping în trandul termal din localitatea Chi laz ștrandul termal din localitatea Chișlaz ștrandul termal din localitatea Chișlaz 

         Având în vedere proiectul de hotărâre ini iat de primarul comunei prin care propunețiat de primarul comunei prin care propune
aprobarea  amenajării  unui  camping  în  incinta  trandului  termal  din  Chi laz  i  referatul  deștrandul termal din localitatea Chișlaz ștrandul termal din localitatea Chișlaz ștrandul termal din localitatea Chișlaz 
aprobare nr.633 din 18 februarie 2021,
         Văzând raportul de specialitate nr.634 din 18 februarie 2021 i raportul de avizare alștrandul termal din localitatea Chișlaz 
comisiei de specialitate a consiliului local,
         inând seama de:Ținând seama de:
          -Hotărârea Guvernului nr.558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea
investi iilor  în  turism-Masterplanul  investi iilor  în  turism-  i  a  criteriilor  de  eligibilitate  ațiat de primarul comunei prin care propune țiat de primarul comunei prin care propune ștrandul termal din localitatea Chișlaz 
proiectelor de investi ii în turism,țiat de primarul comunei prin care propune
          -art.10 din Ordonan a Guvernului nr.58/1998 privind organizarea i desfă urarea activită iițiat de primarul comunei prin care propune ștrandul termal din localitatea Chișlaz ștrandul termal din localitatea Chișlaz țiat de primarul comunei prin care propune
de turism în România,cu modificările i completările ulterioare,ștrandul termal din localitatea Chișlaz 
          -prevederile  art.27 i  ale art.30 din Legea finan elor  publice locale  nr.273/2006,cuștrandul termal din localitatea Chișlaz țiat de primarul comunei prin care propune
modificările i completările ulterioare,ștrandul termal din localitatea Chișlaz 
         În temeiul dispozi iilor art.129 alin.(2) lit.b) i alin.(4) lit.c) i e) ,art.139 alin.(3) lit.g) i alețiat de primarul comunei prin care propune ștrandul termal din localitatea Chișlaz ștrandul termal din localitatea Chișlaz ștrandul termal din localitatea Chișlaz 
art.196  alin.(1)  lit.a)  din  Ordonan a  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codulțiat de primarul comunei prin care propune țiat de primarul comunei prin care propune
administrativ,
         Consiliul local al comunei Chi laz întrunit în edin ă ordinară,cu 13 voturi “pentru”ștrandul termal din localitatea Chișlaz ștrandul termal din localitatea Chișlaz țiat de primarul comunei prin care propune
                                                                  H O T Ă R Ă  T E:Ș T E:

         Art.1.-a)Se aprobă amenajarea unui camping  pe suprafa a de 4000 mp amplasată în incintațiat de primarul comunei prin care propune
trandului termal situat în Chi laz,nr.administrativ 67/A,nr.cadastral 51016, aflat în proprietateaștrandul termal din localitatea Chișlaz ștrandul termal din localitatea Chișlaz 

comunei Chi laz.ștrandul termal din localitatea Chișlaz 
                    b)Campingul va avea o capacitate minimă de 100 persoane iar pentru func ionareațiat de primarul comunei prin care propune
acestuia se va asigura accesul la toate facilită ile de care dispune trandul termal,respectiv apățiat de primarul comunei prin care propune ștrandul termal din localitatea Chișlaz 
curentă,canalizare,iluminat i internet.ștrandul termal din localitatea Chișlaz 
         Art.2.-Se stabile te o taxă de campare de 10 lei/zi/unitate de campare (cort).ștrandul termal din localitatea Chișlaz 
         Art.3.-Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local i se comunică:ștrandul termal din localitatea Chișlaz 
                  -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;țiat de primarul comunei prin care propune țiat de primarul comunei prin care propune
                  -primarului comunei i compartimentului urbanism.ștrandul termal din localitatea Chișlaz 

                               
                          Pre edinte de edin ă,ștrandul termal din localitatea Chișlaz ștrandul termal din localitatea Chișlaz țiat de primarul comunei prin care propune
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                                                                                                                Secretar general,  
                                                                                                                   Ioan Tiriteu

Nr.11 din 25 februarie 2021.


