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ANUNT

Primarul Municipiului Lugoj dl. ing. Francisc Constantin Boldea

inten{ioneazd sd promoveze Proiectul de hotAr5re privind aprobarca unor mdsuri

in vederea acreditlrii Centrului Nalional de Informare qi Promovare Turistici

din Municipiului Lugoj.

Proiectul de hotlr6re impreund cu referatul compartimentului de

specialitate gi Studiul de impact se afiqeazl la sediul Primlriei Municipiului

Lugoj qi se public6 pe site-ul instituliei, conform procesului - verbal nr" 80.153

din 25.10" 2016.

Persoanele interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau

reclamalii cu privire la proiectul de hotSrdre mai sus menlionat pAnI la data de

23.11.2016 orele 1200 la Biroul relalii cu publicul, parter camera 7 .

Pzu
ing" Francisc Consr rtin Bol

-uoe64D

,;ttfe,;,



PROTECl
lnifiator: Primarul Municipiului Lugoj

ROMANiA
JUDE,TUL TIMI$

CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPIULUI LUGOJ

HOTARARBA
privind aprobarea unor mlsuri in vederea acreditlrii Centrului Na{ional de

lnformare qi Promovare Turisticl din Municipiului Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Avdnd in vedere Referatul Biroului Management Proiecte, Programe nr" 76.822

din 13.10.2016:.

linAnd cont de faptul cd Unitatea Administrativ - TeritorialS Municipiul Lugoj a

implementat proiectul ,, Crearea gi Dotarea Centrului Na{ional de Informare qi Promovare
Turistici in Municipiul Lugoj" in cadrul Contractului de finanfare cu nr. 5i21 semnat cu
Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi Administrafiei Publice, in calitate de Autoritate de

Management pentru Programul Operalional Regional 2007-2013, prin Autoritatea
Nalionald pentru Turism, in calitate de Organism Intermediar;

Lu6nd in considerare Hotf,rirea Consiliului Local nr. 5 din 29.01 .2015 privind
modificarea Hot5r6rii Consiliului Local nr. 118 din 11.12.2012 privind aprobarea
proiectului Crearea gi dotarea centrului nalional de informare gi promovare turistici in
municipiul Lugoj din cadrul Programului Opera{ional Regional 2007 - 2013, Axa
prioritard 5 - Dezvoltarea durabild gi promovarea turismului, Domeniul major de

intervenlie 5"3 - Promovarea poten{ialului turistic qi crearea infrastructurii necesare, in
scopul cregterii atractivitdlii Romdniei ca destinalie turistic5, Operafiunea Crearea
Centrelor Nalionale de informare gi Promovarea Turisticd (CNIPT) qi dotarea acestora;

AvAnd in vedere HotdrArea Consiliului Local nr. i7 din 28-01.2016 privind
aprobarea organigramei qi a statului de func{ii ale aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Lugoj;

AvAnd in vedere HotdrArea Consiliului Local m. 52 drn 27.09.2012 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare qi Functionare al aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Lugoj;

AvAnd in vedere Anunful nr" 80.152 din 25.10.2016 pentru promovarea
Proiectului de hotdr6re privind aprobarea unor mf,suri in vederea acreditdrii Centrului
Nalional de Informare gi Promovare Turisticd din Municipiului Lugoj, publicat conform
prevederilor Legii nr. 52 din 2003 privind transparenla decizionald in administralia
public[. republicatS:

Confonn prevederilor art. I0 alin. (1) qi (3) din Hot[rArea Guvernului nr. 852 din
2008 pentru aprobarea normelor gi criteriilor de atestare a staliunilor turistice, cu

completirile ultericlare;
Avind in vedere Normele Metodologice din 3 septembrie 2008 aprobate prin

Ordinul 1.096i2008, al Ministruiui pentru Intreprinderi Mici Ei Mijlocii, Comer!, Turism
gi Profe^sii Liberale;

ln conformitate cu art. 36 alin. (2) iit.b), lit.d) 9i alin. (6) lit. a) pct. 4 din Legea
nr.215/2001 privind administralia public[ Iocald - republicatf,, modif]catd gi completatl;

In temeiui afi. 45 alin. (2). art" 73 qi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
21512001privind adrnirristrafia publicd local5 - republicatS. modificatl gi completati,



HOTARA$TE:

Art.l. - (1) Se aprobl modificarea Ei completarea Regulamentului de Organizare
gi Furclionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, aprobat prin
Hotir6rea Consiliului Local nr. 52 din 27"09.2012 prin introducerea la Cap. IV -
Atribu{ii, competenfe Ei responsabilitn{i ale aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Lugoj a unei noi secfiuni, Secliunea A - XV- a Centrul Nalional de
Informare Ei Promovare Turisticd, ctt patru articole noi, art. 109, 110, 111 qi 112,

conform anexei care face parte integranti din prezentahotir6re.
(2) In consecinf5, primul articol al Cap" V din Regulamentul de Organizare qi

Func{ionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj va avea nr. 113

iar restul articolelor se renumercteazd in mod corespunzdtor.
Art.z. - Se desemneazd Prirnarul Municipiului Lugoj dl. Boldea Francisc

Constantin, reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Lugoj in vederea
oblinerii Certificatului de acreditare.

Art.3. - Indeplinirea prevederilor prezentei hot5rdri se incredinfeazd Biroului
management proiecte, programe.

Art.4. - Prezenta hot5rdre se comunicS: a

- Instituliei Prefectului, Judelul Timig;
- Primarului Municipiului Lugoj;
- Direc{iei administra{ie publici locald;
- Biroului management proiecte, programe;
- Ministerul pentru tntreprinderi Mici gi Mijlocii, Comer{, Turism gi Profesii

Liberale;
- Celor interesafi prin afiEare Ei publicare;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului l"ocal.



H.C.L" nr"
Anexd la

din 2016

SECTIUNEA a W-a

CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE $I PROMOVARE TURISTIC,4

Art" 109

(1) Centrul Nafional de Informare qi Promovare Turisticd (CNIPT) Municipiul
Lugoj a fost infiinfat prin H.C.L. nr. 17 din 28.01"2016, urnare a implementdrii
proiectului ,,Crearea gi Dotarea Centrului Nalional de Informare gi Promovare Turisticd
in municipiul Lugoj" in cadrul Contractului de Finanfare cu nr. 5l2l semnat cu
Ministerul Dezvoltdrii Regionale pi Administraliei Publice, in calitate de Autoritate de

Management pentru Programul Operafional Regional 2007-2013, prin Autoritatea
Nalionald pentru Turism, in calitate de Organism Intermediar, avAnd ca obiect de

activitate promovarea potenfialului turistic, a imaginii, a unor interese specifice ale
locuitorilor gi dezvoltarea turismului in zona turisticd a Unitalii Administrativ Teritoriale

- Municipiul Lugoj;
(2) Centrul Nalional de Informare gi Promovare Turistici (CNIPT) Municipiul

Lugoj nu are personalitate juridicl, este organizat gi funclioneazd sub autoritatea
Instituliei Primarului Municipiului Lugoj in subordinea Biroului Management Proiecte,
Programe din cadrul Primlriei Municipiului Lugoj, potrivit dispoziliilor legale in vigoare
gi ale prezentului Regulament;

(3) Centrul Nalional de Informare gi Promovare Turistica (CNIPT) Municipiul
Lugoj are sediul in Municipiul Lugoj, spl.Coriolan Brediceanu nr. 20, judeful Timiq, pe

malul stdng al rdului Timiq, in zona centralf, a Municipiului Lugoj intr-o clSdire
independent5;

(4) Centrul Nafional de Informare gi Promovare Turisticd (CNIPT) Municipiul
Lugoj are urmdtoarele dotdri tehnice qi administrative:
- spaliu de primire a publicului:33,50 m2;
- mijloace de comunicafie: telefon fix gi mobil, fax;
- un fotocopiator;
- acces la internet;
- instalafii, echipamente qi dotdri pentru asigurarea condiliilor de climatizare, siguranlila
foc qi antiefraclie;
- grup sanitar,
- mijloace fixe de tipul mobilier, dotdri de uz gopoddresc qi de proteclie a muncii;
- utilizarea exclusivi a spafiului pentru activitatea centrului nafional de informare gi

promovare turistici gi intrarea separatd, cu acces facil pentru turigti:
- posibilit{i de expunere corespunzdtoare a materialelor de promovare;
-baz\. de date gi site propriu de promovare qi informare - w,rv*,"turisrnlugoi.no cu acces

on-line pentru colectarea qi diseminarea informaliilor turistice;
- amenajarea in interiorul centrului nalional de informare ;i promovare turistici a unui
rninistar-rd dc prczentare a produselor megtegugdrc$ti $i de arlizanat cu specific local,
reprezentative pentru aria gcografrca in cauzd qi/sau a materiaielor de promovare privind
launa- flora ;i gastronoiria specifici locaii, precum gi a altor elemente de atrac{ie
turisticd cu specific local gi regionai.



(5) Durata de fi,rncfionare este de 5 ani de la oblinerea certificatului de acreditare,
cu posibilitatea prelungirii acesteia pe duratl nedeterminatE.

Art.110
Orarul de func{ionare al Centrului Na{ional de Informare qi Promovare Turistici

(CNIPT) Municipiul Lugoj este de luni pnnA duminicd intre orele 10.00 qi 17"00.

Art.l11
(1) Funcliouarea Centrului se asigurl prin activitatea personalului angajat cu

contract individual de muncd, pe perioadi nedeterminat6 sau determinatd, in funclii de

specialitate.
(2) Atribuliile personalului din cadrul Centrului sunt cele prev5zute in fiqele

poshrlui, precum qi cele stabilite prin lege, hotdrAri ale consiliului local sau dispozitii ale
primarului ori incredin{ate de conducere, in limita competentei profesionale.

Art.ll2
Principalele atribu{ii, competen}e qi responsabilit6}i ale Centrului National de Informare
qi Promovare Turisticd (CNIPT) Municipiul Lugoj sunt urmdtoarele:

a) informarea generald asupra ofertei turistice qi a atractiilor turistice locale,
regionale sau na{ionale;

b) punerea la dispozilia turiqtilor de materiale de promovare locale, regionale sau

nalionale; a

c) informarea privind oferta locald de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit;
d) informare cu privire la posibilitdlile de rezervare a biletelor de transport,

precnm gi cu privire la ghizi turistici locali, nafionali gi specializa{i;
e) orgamzarca de manifest5ri expozilionale de turism pe plan local qi regional gi

de activitlti generale de marketing intern qi extern cu rol in cregterea circulafiei turistice
locale qi regionale;

f) consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale qi

nationatre, ca serviciu cu titlu gratuit;
g) cooperarea cu institutiile locale gi regionale pe probleme de turism (autoritdfi

ale administra{iei publice locale, camere de comert Agen}ia pentru Dezvoltare Regional6
etc.);

h) cooperarea cu autoritatea publici centralS pentru turism gi fumizarea, la cererea

acesteia, de date statistice referitoare la circulalia turisticd locald qi regionalE, de date

referitoare la evenimente cu rol in creqterea circulaliei turistice care se realizeazd pe plan
local qi regional, pr€cum qi furnizarea altor informalii referitoare la activit[tile turistice gi

oferta turisticd pe plan local gi regional;
i) efectuarea de activitdfi de cercetare de pia]5 pe plan local qi regional, de analizfl,

planificare, structurare qi elaborare de propuneri de dezvoltare turisticd locald qi regionalS
qi marketing turistic, in colaborare cu autoriti{i ale administraliei publice locale gi cu
autoritatea publicd centrald pentru turism;

j) oferirea de informa{ii cu privire tra autoritilile competente in solu}ionarea
reclamaliilor care se inregiskeazilpe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice.



PRIMARIA MUNICIPIULUI LUCOJ
Biroul Management Proiecte, Programe

Nr.1 6822 din 1 3.10.2016

REFERAT

Cdtre Consiliul Local Municipal Lugoj

Pe parcursul anului 2Ol5 Unitatea Administrativ - Terit6riald Municipiul Lugoj a

implementat proiectul ,,Crearea gi Dotarea Centrului Nafional de Informare gi Promovare
Turisticl in municipiul Lugoj" in cadrul Contractului de finanfare cu nr. 5121 semnat cu

Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi Administrafiei Publice, in calitate de Autoritate de

Management pentru Programul Operalional Regional 2007-2013, prin Autoritatea Nafional[
pentru Turism, in calitate de Organism Intermediar.

Proiectul a fost finanlat prin Programul Operalional Regional 2007-2013, Axa prioritard
5 - Dervoltarea durabild gi promovarea turismului, Domeniul major de intervenlie 5.3

Promovarea potenfialului turistic gi crearea infrastructurii necesare, in scopul cregterii
atractivitdlii Romdniei ca destinafie turisticd, Operafiunea Crearea Centrelor Nafionale de

Informare gi Promovare Turisticd (CNIPT) 9i dotarea acestora.

Contractul de finanlare prevede intreprinderea de cdtre beneficiar a demersurilor pentru
acreditarea centrului.

Av6nd in vedere Ordinul nr. 109612008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
acreditarea centrelor nalionale de infofinare gi promovare turistic5, se impune modificarea
Regulamentului de organizare qi funclionare al aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Lugoj prin introducerea secfiunii a XV -a CENTRUL NATIONAL DE
INFORMARE $I PROMOVARE TIIRISTICA, precum qi delegarea Primarului Municipiului
Lugoj ca reprezentatnt legal al Consiliului Local in vederea eliberdrii certificatului de acreditare
a Centrului Nalional de Informare qi Promovare Turisticd din Municipiul Lugoj.

Cu deosebit respect,

ing. Liviu Savescu

$ef birou

tLrldrc,



PRIMARIA MUNICIPIULUI LUCO.I
Biroul Management Proiecte Programe

STUDIU DE IMPAqT

Modificarea Regulamentului de organizare qi funcfionare al aparatului de

specialitate aI Primarului Municipiului Lugoj

Secfiunea I
Motivul emiterii actului normativ

Modificarea Regulamentului de organizare qi funcfionare al aparatului de

specialitate al Primarului Municipiului Lugoj are ca scop intro&.rcerea secliunii a XV-a
CBNrnuL NATIoNAL DE INFoRMARE $I PRoMoVARE TURISTICA.

Reglementdrile in baza cdrora au fost elaborate aceste modific[ri:
- H.C.L. nr. 17 din 28.01 .2016, privind infiin{area Centrului Na{ional de

Informare gi Promovare Turisticd urmare a implementdrii proiectului ,,Crearea qi

Dotarea Centrului Nalional de Informare qi Promovare Turisticd in municipiul Lugoj"
in cadrul Contractului de FinanJare cu nr. 5l2ldin 29.05.2015 semnat cu Ministerul
Dezvoltdrii Regionale qi Administraliei Publice, in calitate de Autoritate de

Management pentru Programul Operalional Regional 2007-2013, prin Autoritatea
Naliona16 pentru Turism, in calitate de Organism Intermediar, av6nd ca obiect de

activitate promovarea potenfialului turistic, a imaginii, a unor interese specifice ale

locuitorilor qi demoltarea turismului in zona turisticd a Unitdfii Administrativ
Teritoriale - Municipiul Lugoj.

- Ordinul nr. 1096 din 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
acreditarea cenfrelor nationale de informare gi promovare turisticd.

Sec{iunea a2-a
Impactul economico-social aI proiectului de act normativ

Dup[ modificarea Regulamentului de organizare qi funcfionare al aparatului de

specialitate aI Primarului Municipiului Lugoj, Centrul nalional de informare qi

promovare turisticd va fi acreditat gi va fi conectat la releaua turisticd na{ionald in
vederea promovdrii zonei ca atrac{ie turisticd.

Sec{iunea a3-a
Impacful financiar asupra bugetului local

ln vederea funcfiondrii Centrului Na{ional de Informare qi Promovare Turisticd
din Municipiul Lugoj, finanlareavafr asigurat[ din bugetul local.



PRIMARIA MUNICIPIULUI LUCOJ
Biroul Management Proiecte Programe

Sec{iunea a 4-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

Noua reglementare nu modificd legislajia specifici in vigoare la momentul
elabor[rii proiectului de HCL qi respectd in totalitate prevederile legale in vigoare.

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra mediului

Nu este cazil.

Secfiunea a 6-a
Activitlfi de informare publicl privind elaborarea qi implementarea proiectului

de act normativ

Se vor respecta prevederile, Legii 281131.10.2013, pentru modificarea qi

completarea Legii 5212003, privind transparenla decizionald in administralia public6.

Secliunea a7-a
Misuri de implementare

Dupd aprobarea proiectului de hotdr6re, acesta va fi transmis pentru ducerea la
indeplinire, Direcfiei Administrafie Publicd Local[, Biroului Management, Proiecte,
Programe gi Direc{iei Economice.

Alte informa{ii

Nu este cazul.

Prezentul Studiu de impact s-a intocmit in conformitate cu prevederile
Legii 281131.10.2013, pentru modificarea qi completarea Legii 5212003, privind
transparen{a decizionall in administralia publici.

iviu Savescu
gef birou


