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Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 19.05.2022, Primăria Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de
consultare publică privind următorul proiect de act normativ: “Aprobarea depunerii
documentaţiei la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului — Direcţia Generală Turism
pentru iniţierea unei hotărâri de Guvern în vederea atestării municipiului Fălticeni, judeţul
Suceava ca staţiune turistică de interes local”.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include: referatul de aprobare al
iniţiatorului şi raportul de specialitate al Compartimentului programe, mass-media,
organizare evenimente locale.
Documentația poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la adresa
http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13;
proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura
instituției.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ
supus consultării publice se pot depune până la data de 29.05.2022: ca mesaj în format
electronic pe adresa de e-mail: falticeni@falticeni.ro; prin poștă, pe adresa: Primăria
Municipiului Fălticeni, str. Republicii, nr. 13, Fălticeni, 725200; la sediul instituției, la
Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 13, între orele 08.00-16.00.
Materialele transmise vor purta mențiunea: “Aprobarea depunerii documentaţiei la
Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului — Direcţia Generală Turism pentru iniţierea unei
hotărâri de Guvern în vederea atestării municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ca staţiune
turistică de interes local”.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată
public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o
asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 08.06.2022.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, email: falticeni@falticeni.ro.

Secretar general municipiu,
Jur. Mihaela Busuioc

Întocmit,
Responsabil Legea 52/2003
Insp. Alexandru Săvescu
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Nr. 12074/18.05.2022
Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii documentaţiei la Ministerul
Antreprenoriatului şi Turismului — Direcţia Generală Turism pentru iniţierea
unei hotărâri de Guvern în vederea atestării municipiului Fălticeni, judeţul
Suceava ca staţiune turistică de interes local
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr.
12703/18.05.2022;
În temeiul prevederilor H.G. nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi
criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d., alin. 7, lit. r, alin. 14, art.
136, alin. 10 şi art. 139, alin. 1 şi art. 155, alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu completările ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă depunerea documentaţiei la Ministerul Antreprenoriatului şi
Turismului — Direcţia Generală Turism pentru iniţierea unei hotărâri de Guvern în
vederea atestării municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ca staţiune turistică de
interes local, în baza Hotărârii de Guverm nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi
criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Fălticeni să semneze orice
înscris necesar în vederea atestării municipiului Fălticeni ca staţiune turistică de
interes local, în numele şi pe seama Consiliului local al municipiului Fălticeni, potrivit
prevederilor legale în vigoare.
Art.3. Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe - Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc
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PRIMAR
Nr. 12703/18.25.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii documentaţiei la Ministerul
Antreprenoriatului şi Turismului — Direcţia Generală Turism pentru iniţierea
unei hotărâri de Guvern în vederea atestării municipiului Fălticeni, judeţul
Suceava ca staţiune turistică de interes local
Atestarea, evidenţierea şi monitorizarea valorificării şi protejării patrimoniului
turistic se realizează de către Ministerul economiei, antreprenoriatului şi turismului.
Turismul este un fenomen social, cultural şi economic care îi determină pe
oameni să se deplaseze în locuri situate în afara domiciliului lor pentru scopuri
personale sau de afaceri, turiştii consumând o serie de bunuri şi servicii (transport,
cazare, alimentaţie, servicii de agrement).
Sectorul de turism se află într-o strânsă legătură cu celelalte sectoare ale
economiei şi plecând de la aceste aspecte, rolul turismului în dezvoltarea economică
generează diverse beneficii, printre care:
- determină venituri însemnate pentru economie, stimulând 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 ca solicitantul să fie declarat
staţiune turistică conform H.G 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de
atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare este să
îndeplinească este îndeplinirea condiţiilor din Anexa 1 a H.G 852/2008.
Aflat la intersecţia drumului european 85 (Siret – Bucureşti) cu drumurile de
interes turistic Târgu Neamţ – Boroaia – Fălticeni şi Gura Humorului - Păltinoasa –
Fălticeni, municipiul oferă posibilitatea efectuării unor incursiuni turistice spre
mănăstirile din împrejurimi - Probota, Slatina, Râşca - dar şi spre alte obiective cum

ar fi Cetatea de la Baia (monument de arhitectură medievală din sec. XIV – XV) sau
Casa Memorială Nicolae Labiş de la Mălini.
Cadrul natural al zonei municipiului Fălticeni, bogat în reţele hidrografice şi cu
o vegetaţie abundentă, oferă oportunităţi pentru desfăşurarea acţiunilor de vânătoare
şi pescuit sportiv.
Lacurile Fălticeni fac parte din reţeaua ecologică Natura 2000, cea mai mare
reţea de arii naturale protejate din Europa.
Baza de agrement Nada Florilor are trei piscine exterioare, o piscină
interioară, un teren de sport multifuncţional şi o pistă de biciclete.
Fălticeni este un punct de reper pentru cultura si ştiinţa naţională oferind
mărturie că şi micile oraşe de provincie pot fi leagănul unor creaţii spirituale de mare
valoare. Cu cinci muzee, case memoriale, lăcaşe de cult, cu un calendar bogat în
evenimente dedicat tradiţiilor şi culturii, Municipiul Fălticeni se încadrează în criteriile
impuse de H.G 852/2008 pentru a putea deveni staţiune turistică.
Având în vedere faptul că în prezent Municipiul Fălticeni 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 spre dezbatere şi aprobare
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, aprobarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea depunerii documentaţiei la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului —
Direcţia Generală Turism pentru iniţierea unei hotărâri de Guvern în vederea atestării
municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ca staţiune turistică de interes local
INIŢIATOR,
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
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Nr. 12075/18.05.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii documentaţiei la Ministerul
Antreprenoriatului şi Turismului — Direcţia Generală Turism pentru iniţierea
unei hotărâri de Guvern în vederea atestării municipiului Fălticeni, judeţul
Suceava ca staţiune turistică de interes local
Atestarea staţiunilor turistice se face de către Ministerul Antreprenoriatului şi
Turismului — Direcţia Generală Turism, la solicitarea autorităţilor administraţiei
publice locale, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Autorităţile
administraţiei
publice
locale
transmit
Ministerului
Antreprenoriatului şi turismului o cerere însoţită de documentaţia necesară pentru
atestarea comunei ca staţiune turistică, care trebuie să cuprindă:
a) monografia turistică;
b) documentaţiile de urbanism, respectiv: planul urbanistic general şi
regulamentul local aferent acestuia;
c) fişa staţiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la HG nr.
852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice,
pentru staţiunile turistice de interes local;
d) studii şi documente care să argumenteze atestarea staţiunii turistice şi a
specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune.
Atestarea staţiunilor de interes local este condiţionată de mai mulţi factori printre
care:
- amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanţi;
- existenţa studiilor şi documentelor care atestă prezenţa şi valoarea factorilor
naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din
punct de vedere calitativ şi cantitativ;
- constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, hidrogeologică şi sanitară a
factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislaţia în vigoare, după caz;
- drum rutier modernizat şi marcat cu semne de circulaţie;
- amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă;
- apa curenta, canalizare, energie electrica;
- număr minim de 100 de locuri în structuri de primire turistică clasificate, din
care minim 30% să fie clasificate la categoriile de 3-5 stele/flori;
- amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber şi plimbări (drumuri pietonale,
locuri de promenadă);
- terenuri de joacă pentru copii;
- semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare şi informare,
tipărit, pe suport electronic sau web site;
- realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi a zonei.
Pe termen lung şi mediu, atestarea localităţilor sau a unor părţi din localităţi ca
staţiuni turistice de interes local va crea un impact pozitiv. Prin prisma potenţialului
turistic, dar şi a resurselor naturale şi antropice, acestea vor putea fi promovate cu noul

statut şi astfel vor avea şanse mai mari în atragerea de finanţări nerambursabile, printrun punctaj sporit, în condiţiile în care unele programe impun acest criteriu, influenţând,
în consecinţă, şi creşterea circulaţiei turistice, dar şi diversificarea ofertelor.
De asemenea, având în vedere efectul multiplicator al turismului în sectoarele
economice conexe, precum transporturile, construcţiile, agricultura, meşteşugurile
populare şi comerţul cu amănuntul, realizarea unor proiecte de dezvoltare a turismului
în localităţile sau părţi din localităţile declarate staţiuni turistice va genera un impact
benefic din punct de vedere economic şi, în egală măsură, va contribui la creşterea
calităţii vieţii pentru rezidenţii acestor zone.
Staţiunea turistică reprezintă nucleul desfăşurării efective a activităţii de turism,
iar prin activitatea desfăşurată în staţiuni, turismul contribuie la creşterea economică,
într-un cadru economic, juridic, fiscal şi urbanistic specific.
Acest statut permite accesarea de fonduri europene nerambursabile pe axele de
turism.
Ţinând cont de cele expuse mai sus consider că sunt îndeplinite condiţiile legale
pentru aprobarea de către Consiliul Local Fălticeni a proiectului de hotărâre privind
aprobarea oportunităţii şi necesităţii demarării procedurilor legale de declarare a
Municipiului Fălticeni în staţiune turistică de interes local.

Consilier superior,
Silviu Buculei

