
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea atestării unor localități ca stațiuni turistice de interes național, 
respectiv local și privind modificarea 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 stațiune turistică de interes național a localității Vișeul de 
Sus, județul Maramureș. 

Art. 2 - Se aprobă atestarea ca stațiuni turistice de interes local a următoarelor 
localități: 

a) Orașul Pecica, județul Arad; 
b) Municipiul Marghita, județul Bihor; 
c) Comuna Vadu Crișului, județul Bihor; 
d) Comuna Berzasca, județul Caraș - Severin; 
e) Comuna Coronini, județul Caraș - Severin; 
f) Comuna Mehadia, județul Caraș - Severin; 
g) Comuna Corund, județul Harghita; 
h) Comuna Zetea, județul Harghita; 
i) Comuna Săpânța, județul Maramureș; 
j) Comuna Moldovița, județul Suceava; 
k) Comuna Panaci, județul Suceava; 
l) Comuna Putna, județul Suceava; 
m) Comuna Șaru Dornei, județul Suceava; 
n) Comuna Vama, județul Suceava; 
o) Orașul Deta, județul Timiș; 
p) Orașul Jimbolia, județul Timiș; 
q) Comuna Mălaia, județul Vâlcea. 
 
Art. 3 - Anexa nr. 5 „Lista localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național, 
respectiv local“ la 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 
și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 
 
Art. 4 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 
1204/2009, pentru aprobarea atestării localității Vișeul de Sus, județul Maramureș, ca 
stațiune turistică de interes local, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 688 din 13 
octombrie 2009. 
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