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ROMANIA 
JUDETUL GORJ                                                                                                 
COMUNA RUNCU 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.59 
privind aprobarea necesitatii si oportunitatii proiectului de atestare a Comunei Runcu ca statiune 

turistica de interes local   
 

       Consiliul Local al Comunei Runcu, Judetul Gorj. 
        Având în vedere  
       -referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii 
proiectului de atestare a Comunei Runcu ca statiune turistica de interes local  ; 
       -raportul de specialitate al compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Runcu ; 
      -prevederile HG 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

-prevederile art 129, alin(2), litera b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

      - avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Runcu, 
 În temeiul art. 139, art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
         Art.1.Se aproba necesitatea si oportunitatea proiectului de atestare a Comunei Runcu, ca statiune 
turistica de interes local, care dispune de resursele naturale si antropice si care indeplineste cumulativ 
criteriile prevazute in Anexa nr. 1 la HG 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a 
statiunilor turistice. 
         Art.2. Se aprobă monografia turistica a comunei Runcu, judetul Gorj, conform anexei nr.1, ce face 
parte integranta din prezenta hotarare . 
        Art.3. Se aproba fişa staţiunii turistice de interes local, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 
la HG 852/2008, ca anexa 2 parte integranta din prezenta hotarare. 
        Art.4. Dosarul de atestare va fi constituit din: 

 monografia turistica a Comunei Runcu 
 documentaţiile privind amenajarea teritoriului şi urbanismul aflate în vigoare 
 fişa staţiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la HG 852/2008 pentru 

aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice 
 cererea de atestare ca statiune turistica de interes local. 

         Art.5.Se desemnează ca reprezentant legal al proiectului, Primarul Comunei Runcu, dl. 
CÎMPEANU GRIGORE-ADI, care va reprezenta unitatea administrativ teritorială în toate relațiile legate 
de semnarea,depunerea și aprobarea documentatiei de atestare a Comunei Runcu ca statiune turistica. 
         Art.6.Secretarul General al Comunei Runcu va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei 
hotărâri. 
        Adoptată în ședința ordinară din data de 14.12.2021 cu un număr de 13 voturi „ pentru”, din 
cei 13 consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.   
 
  Data: 14.12.2021 
 
  PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                            CONTRASEMNEAZA 
             CONSILIER,                                                             SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI                     
LĂPĂDUȘ VASILE-OVIDIU                                                                 VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                                
 



Nr. Crt. Criterii obligatorii de atestare a staţiunii turistice
Criterii 

obligatorii

Sunt 

îndeplinite 

Da / Nu

1. Amplasarea într-un cadru natural, fără factori poluanţi x Da

2.

Existenţa studiilor şi documentelor care atestã prezenţa şi valoarea 

factorilor naturali de curã (ape minerale, nãmol,lacuri terapeutice, 

saline, bioclimat etc.) din punct de vedere calitativ şi cantitativ x Da

3.

Constituirea perimetrelor de protecţie ecologicã, hidrogeologicã şi 

sanitarã a factorilor naturali de curã, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, dupã caz x Da

4. Drum rutier modernizat şi marcat cu semne de circulaţie x Da

5.

Transport în comun între staţiunea turisticã şi gara sau autogara care o 

deserveşte x Da

6. Punct de prim ajutor şi mijloc de transport pentru urgenţe medicale - -

7. Punct farmaceutic x Da

8. Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadã x Da

9. Apã curentã x Da

10. Canalizare x Da

11. Energie electricã x Da

12.

Numãr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din 

care minimum 30% clasificate la categoriile 3-5 stele/flori, cu excepţia 

campingurilor 100 DA

13.

Localitãţile sau pãrţile de localitãţi de pe litoral trebuie sã dispunã de 

plajã amenajatã, posturi de salvare acvaticã - salvamar şi posturi de 

prim ajutor x N/A

14.

Localitãţile montane trebuie sã dispunã de servicii de salvare montanã - 

salvamont x Da

15.

Amenajãri şi dotãri pentru relaxare în aer liber şi plimbãri (drumuri 

pietonale, locuri de promenadã) x Da

16. Terenuri de joacã pentru copii x Da

Anexa 2 la HCL 59/2021

Cadrul natural, factori naturali de cură şi calitatea mediului

Accesul şi drumurile spre/în staţiune

Utilitãţi urban-edilitare

FIŞA 

staţiunii turistice de interes local

Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii şi suplimentare mai sus 

prezentate.

Structuri de primire turistice şi de agrement



17.

Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare şi 

informare, tipãrite pe suport electronic sau web site x Da

18. Realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi a zonei x Da

Nr. Crt. Criterii suplimentare de atestare a staţiunii turistice
Punctaj 

acordat

Punctaj 

indeplinit

1.

Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de 

dormit, trebuie sã opreascã în gara care deserveşte staţiunea turisticã 10 10

2. Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara 10 10

3.

Spaţii comerciale şi pentru activitãţi de prestãri de servicii: bancã, 

schimb valutar, agenţie de turism 10 10

4.

Sãli de spectacole şi de conferinţe cu o capacitate totalã egalã cu 

minimum 40% din numãrul locurilor existente în staţiune 30 30

5.

Asistenţã medicalã balnearã, dupã caz, acreditatã conform normelor 

legale în vigoare 20 0

6.

Dotãri tehnice pentru exploatarea, protecţia şi utilizarea resurselor 

minerale terapeutice 20 0

7.

Amenajãri şi dotãri pentru servicii de revigorare în spaţii construite, sãli 

pentru întreţinere (fitness) 10 10

8. Parc amenajat

5 puncte 

pentru fiecare, 

maxim 30 de 

puncte 25

9. Trasee turistice montane omologate, marcate şi afişate, dacã este cazul

5 puncte 

pentru fiecare, 

maxim 30 de 

puncte 0

10.

Bazã pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacã este 

cazul 30 0

11.

Amenajãri şi dotãri pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, 

tenis, fotbal etc.) 15 15

12.

Localitãţile sau pãrţile de localitãţi care dispun de condiţii pentru 

practicarea schiului trebuie sã aibã amenajate cel puţin o pârtie de schi 

omologatã şi mijloacele de transport pe cablu corespunzãtoare

10 puncte 

pentru fiecare, 

maxim 50 de 

puncte 0

13.

Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de 

repetabilitate pe bazã de calendar

10 puncte 

pentru fiecare, 

maxim 30 de 

puncte 30

14.

Centre de informare şi promovare turisticã, cu personal permanent 

care sã deserveascã exclusiv centrul 30 0

Informare şi promovare turisticã



15.

Asigurarea legãturii permanente on-line dintre structurile de primire 

turistice cu funcţiuni de cazare şi centrul de informare şi promovare 

turisticã 20 0

16. Canalizare centralizatã 50 50
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