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JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 132 
din 21 decembrie 2016 

 
 

privind înființarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică 
Câmpulung Moldovenesc și aprobarea Regulamentului de organizare  

și funcționare al acestuia 
 
 

         Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din data de 21 
decembrie 2016; 
         Având în vedere: 
              -Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 
26399 din 05.12.2016; 
              -Raportul Compartimentului resurse umane, înregistrat la nr. 26345 din 05.12.2016; 
              -Raportul Compartimentului Proiecte cu finanțare internațională, informare europeană și 
marketing turistic, înregistrat la nr. 26402 din 05.12.2016; 

  -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
              -Prevederile Contractului de finanțare nr. 5157 din 18.06.2015, aferent proiectului ʺCreare și 
dotare Centru Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) ʺ cod SMIS 54727, finanțat prin 
Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 ʺ  Dezvoltarea durabilă și promovarea 
turismului ʺ, Domeniul Major de Intervenție 5.3. ʺ Promovarea potențialului turistic și crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică ʺ, Operațiunea – 
Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora; 
              -Prevederile Ordinului Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și 
Profesii Liberale nr. 1096 din 3 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
acreditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică ; 
             În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 10 și pct. 18, art. 45, art. 
47, art. 49 și art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

            Art.1(1)Înființează Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpulung 
Moldovenesc, compartiment funcțional distinct în aparatul de specialitate al primarului. 
                     (2)Sediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică este în municipiul 
Câmpulung Moldovenesc, strada I.Hălăuceanu f.n. 
 Art.2.Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Național de Informare și 
Promovare Turistică Câmpulung Moldovenesc, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.3Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

 Alvirescu Ioana - Tatiana 

            Contrasemnează: 
   SECRETARUL MUNICIPIULUI 

        Toader Mândrilă 
 


