
 

Nr.6094/20.09.2021 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea și demararea procedurilor privind declararea Comunei Cernat Stațiune 

Turistica de interes local 

 

 

 Primarul comunei Cernat, județul Covasna,  

 analizând normele şi criteriile de atestare a stațiunilor turistice în scopul protejării, conservării şi 

valorificării resurselor turistice 

Având în vedere: Hotărârea Guvernului nr.852 din 13 august 2008 pentru aprobarea 

normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice ; 

In temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. a), b), id), alin. (7) lit.j), k), i 

r) coroborat cu art. 139 alin. (1) i ali n. (2) lit. d) i e) art. 196 alin. (1) lit.a) din O. U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, 

 

 

 H O T Ă R E Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă demararea procedurilor privind declararea Comunei Cernat, Stațiune 

Turistică de interes local. 

Art.2. Se împuternicește Primar Comunei Cernat pentru semnarea documentelor necesare 

demarării procedurilor în vederea declarării Comunei Cernat Stațiune Turistica de interes local. 

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei 

Cernat și Compartimentul turist agrement. 

 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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H O T Ă R Â R E A  Nr.67/2021 
pentru aprobarea și demararea procedurilor privind declararea Comunei Cernat Stațiune 

Turistica de interes local 

 

 Consiliul Local al comunei Cernat, judeţul Covasna, întrunit în ședință ordinară de 

consiliu în data de 24.11.2021, convocat de primarul comunei Cernat,  

 Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Cernat şi referatul de 

aprobare asupra proiectului de hotărâre cu privire aprobarea și demararea procedurilor privind 

declararea Comunei Cernat Stațiune Turistica de interes local. 

 Văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului și avizul Comisiei pentru activități economico-financiară, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, 

Având în vedere: Hotărârea Guvernului nr.852 din 13 august 2008 pentru aprobarea 

normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice ; 

In temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. a), b), id), alin. (7) lit.j), k), i 

r) coroborat cu art. 139 alin. (1) i ali n. (2) lit. d) i e) art. 196 alin. (1) lit.a) din O. U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, 

 

H O T Ă R E Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă demararea procedurilor privind declararea Comunei Cernat, Stațiune 

Turistică de interes local. 

Art.2. Se împuternicește Primar Comunei Cernat pentru semnarea documentelor necesare 

demarării procedurilor în vederea declarării Comunei Cernat Stațiune Turistica de interes local. 

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei 

Cernat și Compartimentul turist agrement. 

  

Cernat la 24.11.2021 

 Preşedintele de ședință    Contrasemnează pentru legalitate 

         Mágori István      Secretar general 

             Kocsis Csilla Bea 
 

 

Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 

1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la afişare 
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Nr.6095/20.09.2021 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

pentru aprobarea și demararea procedurilor privind declararea Comunei Cernat Stațiune 

Turistica de interes local 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Cu această ocazie vă aduc la cunoștința dumneavoastră, proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea și demararea procedurilor privind declararea Comunei Cernat Stațiune Turistica de 

interes local. 

În conformitate cu prevederile HG nr.852/2008, se atestă ca stațiune turistică de interes 

naţional sau local, după caz, localitatea ori partea unei localităţi care dispune de resurse naturale 

şi antropice şi care îndeplineşte cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în 

hotărâre.  

Comuna Cernat este situată în centrul judeţului Covasna, în zona subcarpatică a Munţilor 

Bodoc, în vestul bazinului Târgu-Secuiesc.  Obiective turistice principale sunt: 

- Muzeul sătesc şi etnografic "Haszmann Pál" Cernat 

- Cetatea "Ika"- turnul unei cetăți din evul mediu 

- Biserica Reformată fortificată Cernatul de jos 

-  

Obținerea statutului de stațiune turistica de nivel local/național vor conduce la creșterea 

atractivității turistice a zonei, care este in stricta dependență de: calitatea resurselor naturale; 

calitatea serviciilor oferite; ambianta estetica, înțelegând prin aceasta personalizarea atracțiilor 

turistice prin arhitectura și arta peisagistică; viziunea de dezvoltare a localităților care contribuie 

la crearea unei imagini favorabile in exterior și constituie unul dintre factorii care determină 

succesul economic și social și, pe această bază, creșterea competitivității. 

 

Analizând normele şi criteriile de atestare a stațiunilor turistice în scopul protejării, 

conservării şi valorificării resurselor turisticeam inițiat proiectul de hotărâre pe care vă rog, ca 

după deliberare să-l aprobați în forma prezentată, adoptând o hotărâre în acest sens cu ocazia 

ședinței ordinare a consiliului local din  luna noiembrie 2021. 

 

Cernat la 20.09.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr.6096/20.09.2021 

 

 

R A P O R T  DE  SPECIALITATE 

pentru aprobarea și demararea procedurilor privind declararea Comunei Cernat Stațiune 

Turistica de interes local 

 

 

Potrivit Hotărârea nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a 

staţiunilor turistice, atestarea staţiunilor turistice se face de Ministerul pentru Întreprinderi Mici 

şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice 

locale, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

 

Autorităţile administraţiei publice locale transmit Ministerului pentru Întreprinderi Mici 

şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale o cerere-ti pşi documentaţia pentru atestarea 

staţiunii turistice. În scopul unei mai bune informări a turiştilor şi pentru îmbunătăţirea cadrului 

de protejare, conservare şi valorificare a resurselor turistice, localităţile ori părţi ale acestora, 

atestate ca staţiuni turistice de interes naţional sau local, vor fi semnalizate pe drumurile 

naţionale şi judeţene cu panouri indicatoare, la intrarea în staţiunea turistică. Staţiunea turistică 

atestată este administrată de consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază 

teritorială se află. 

 

În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărăre sus citat pe care în 

baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna 

septembrie 2021. 

 

Cernat la 14.09.2021 

 

 

Kocsis Csilla  

Secretar general 
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Nr.7642/23.11.2021 

 

Comisia Comisiei pentru activități economic-financiară, agricultură, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecția mediului şi turism 

 

 

A V I Z  

 

La proiectul de hotărâre pentru aprobarea și demararea procedurilor privind declararea 

Comunei Cernat Stațiune Turistica de interes local 

 

 

 

 Comisia la data de  23.11.2021 s-a întrunit în ședință de lucru pentru avizarea  

proiectului de hotărâre privind aprobarea și demararea procedurilor privind declararea Comunei 

Cernat Stațiune Turistica de interes local. 

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzănd raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre 

aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna noiembrie 2021. 

 

Cernat la 23.11.2021 

 

 

Presedinte      Secretar 

                Mágori István     Lukács Tibor-Attila 
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