
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului 

nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de stațiune

balneară și balneoclimatică pentru unele localități 

și areale care dispun de factori naturali de cură

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (1)

din Ordonanța Guvernului nr. 109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și

balneoclimatice și asistența medicală balneară și de recuperare, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 343/2002, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — În anexa nr. 1 „Localitățile și arealele pentru care se acordă

statutul de stațiune balneoclimatică” la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind

acordarea statutului de stațiune balneoclimatică pentru unele localități și areale

care dispun de factori naturali de cură, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 743 din 24 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare,

după poziția 5

3

se introduc 4 noi poziții, pozițiile 5

4

—5

7

, cu următorul cuprins:

„5

4

. Arealul corespunzător satului Lacu Sărat, comuna Chiscani, județul

Brăila

5

5

. Arealul balneoclimatic Parc Băi Moinești, județul Bacău

5

6

. Un areal din orașul Borsec, județul Harghita, corespunzător zonei

«Borsecul de Sus», în suprafață de aproximativ 183 ha, parte a teritoriului

administrativ, situat la nord de DN 15

5

7

. Un areal din orașul Tășnad, județul Satu Mare, în suprafață de

aproximativ 7 ha, situat în zona ștrandului termal”.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

Mihaela-Ioana Kaitor,

secretar de stat

Ministrul sănătății,

Alexandru Rafila

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Ionuț Sorin Banciu,

secretar de stat

p. Ministrul dezvoltării, 

lucrărilor publice și administrației,

Marin Țole,

secretar de stat

p. Ministrul antreprenoriatului 

și turismului,

Lucian-Ioan Rus,

secretar de stat

p. Ministrul economiei,

Mihai-Ion Macaveiu,

secretar de stat

București, 28 octombrie 2022.
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