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HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de 
interes local precum și pentru modificarea art. 2 și a anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului 

nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice 
 
 
 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 din Ordonanța 
Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 - Se aprobă atestarea ca stațiuni turistice de interes local a următoarelor localități sau 
părți din localități: 
a) comuna Barcani, județul Covasna; 
b) comuna Beliș, județul Cluj; 
c) orașul Bicaz, județul Neamț; 
d) zona turistică a comunei Bratca, județul Bihor; 
e) zona turistică Budureasa-Padiș a comunei Budureasa, județul Bihor; 
f) zona turistică a municipiului Caracal, județul Olt; 
g) comuna Ciocănești, județul Suceava; 
h) comuna Ciumani, județul Harghita; 
i) zona turistică a orașului Comănești, județul Bacău; 
j) comuna Coșna, județul Suceava; 
k) zona turistică Cugir-Șureanu a orașului Cugir, județul Alba; 
l) orașul Dărmănești, județul Bacău; 
m) comuna Deda, județul Mureș; 
n) zona turistică a municipiului Făgăraș, județul Brașov; 
o) zona turistică a municipiului Fălticeni, județul Suceava; 
p) orașul Ineu, județul Arad; 
q) zona turistică a comunei Lupeni, județul Harghita; 
r) comuna Măguri - Răcătău, județul Cluj; 
s) comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava; 
ș) comuna Mărgău, județul Cluj; 
t) comuna Ozun, județul Covasna; 
ț) zona turistică a comunei Pietroasa, județul Bihor; 
u) zona turistică Valea Drăganului a comunei Poieni, județul Cluj; 
v) comuna Runcu, județul Gorj; 
w) comuna Săcuieu, județul Cluj; 
x) comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara; 
y) orașul Săliștea de Sus, județul Maramureș; 
z) zona turistică a orașului Siret, județul Suceava; 
aa) comuna Sugag, județul Alba; 
bb) zona turistică a comunei Șuncuiuș, județul Bihor; 
cc) zona turistică a municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna; 
dd) zona turistică a comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
ee) comuna Vaideeni, județul Vâlcea; 
ff) zona turistică a municipiului Vulcan, județul Hunedoara; 
gg) comuna Vidra, județul Alba. 
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Art. 2 - Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de 
atestare a stațiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 
20 august 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  
 
1. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
”Art. 2 - Se atestă ca stațiune turistică de interes național sau local, după caz, localitatea, 
partea unei localități ori zona formată din localități învecinate sau părți ale unor localități 
învecinate care dispune de resurse turistice și care îndeplinește cumulativ, pentru una dintre 
categorii, criteriile prevăzute în anexa nr. 1.” 
 
2. Anexa nr. 5 „Lista localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național, 
respectiv local“ se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 
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