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AVIZ  COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, 
precum şi Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia pentru dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi 
privatizare din cadrul Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2018, transmis de Guvernul României. 

Conform prevederilor art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege menţionat 
mai sus în şedinţa din 12 decembrie 2017. 

Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la 
acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Turismului. (anexa 3/59). 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 
din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Ministerului Turismului.  

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Turismului 



(anexa 3/59) au fost avizate favorabil.  
În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul activităţilor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, au fost depuse amendamente.  
Amendamentele au fost respinse și sunt redate în Anexa care face parte 

integrantă din prezentul aviz. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Laurențiu NISTOR 

 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Senator Daniel-Cătălin ZAMFIR 

 
PREŞEDINTE, 

Deputat Iulian IANCU 

PREŞEDINTE, 
Senator Ilie NIȚĂ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voturi pentru……28………… 
Voturi împotrivă…14………… 
Abțineri………0…………….. 
 
 
 



 
                ANEXĂ 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
MINISTERUL TURISMULUI 

(Anexa 3/59) 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

 
1. Anexa nr. 3/59 Ministerul Turismului 

8701 Alte acţiuni economice 
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

02 Transferuri de capital 
21 Transferuri de la bugetul de stat catre 

bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de 
investitii in turism 

 
Propuneri 2018....13.191 mii lei 

Propunem includerea în programul de investiţii 
a ministerului pentru anul 2018 a obiectivului: 
 
Realizarea unui parc de aventură, oraşul 
Borsec, judeţul Harghita 
 
Propuneri 2018.... 6.783 mii lei 
 
Autori: 
Bende Sándor, Korodi Attila, Kelemen 
Hunor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna – senatori 
UDMR 

Prin realizarea unei parc de 
aventuri, care cuprinde şi o pistă 
bob de vară pe amplasamentul 
actual, folosind investiţia deja 
existentă (teleschi cu agăţător, 
sistemul de turnichet, etc.) se poate 
asigura sporirea atractivităţii ca 
destinaţie turistică şi în afara 
sezonului hibernal, în lunile aprilie-
noiembrie. Numărul turiştilor care 
vor vizita staţiunea va creşte în 
urma acestei investiţii şi astfel va 
creşte şi numărul locurilor de 
cazare şi cea a înnoptărilor. 

Cheltuielile presupuse de 
elaborarea studiilor şi de proiectare 
sunt suportate de la bugetul local al 
oraşului Borsec. 

Nu este necesară indicarea unei 
surse de finanţare, amendamentul 
vizează includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 

Prin vot, membrii 
comisiilor au 
considerat că 
adoptarea 
amendamentelor nu se 
justifică, întrucât 
sursele de finanţare 
precizate de iniţiatori 
nu sunt sustenabile. 

2. Anexa 3/59 
Capitol 5000,  
Grupa 51, Titlul VI, Transferuri între unități ale 
administrației publice, II Credite bugetare. 

 
Se suplimentează bugetul cu suma de 46.000 
mii lei pentru Aqua Park Therme Băile 
Herculane 

Suma este necesară pentru unul 
dintre marile proiecte de dezvoltare 
a stațiunii Băile Herculane, 
construcția unui Aquapark, care ar 

 



 
Autori: 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 

trebui inclus în planul ministerului 
privind investițiile în turism. 
 
Sursa de finanțare: diminuarea cu 
suma de 46.000 mii lei a bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Anexa 3/65/02, 
Cap.5001, Grupa 30, titlul III 
Dobânzi, credite bugetare. 

3. Ministerul Turismului 
Anexa nr. 3/59 
Capitolul 3. PRIORITĂŢI STRATEGICE PE 
TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI 
Program bugetar 1: Programul de dezvoltare a 
produselor turistice 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Dezvoltarea infrastructurii de agrement 
turistic în localitatea Dumitra, comuna 
Dumitra, judeţul Bistriţa Năsăud” cu suma de 
500 mii lei. 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Localitatea Dumitra are un 
potențial turistic care merită să fie 
valorificat și finanțat, pentru că ar 
duce la dezvoltarea comunității 
locale și îmbunătățirea 
infrastructurii zonale. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuire între unităţile 
administraţiei publice, din Fondul 
de Rezervă al Guvernului. 

 

4. Ministerul Turismului  
Anexa nr. 3/59 
Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Introducerea în Anexa 3/59 
a obiectivului de investiţii ”Promovare 
Costineşti”, cu suma de 225 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea unui clip de 
promovare a staţiunii şi 
pentru reluarea celebrelor 
”Serbări ale Mării”. Staţiunea 
Costineşti  a înregistrat, în 
ultimii ani, un număr mai 
scăzut de turişti faţă de alte 
localităţi de pe litoralul 
românesc.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat –Ministerul 
Turismului – Resurse generale 

 

5. Ministerul Turismului  Alocarea sumei de 2.000 mii lei pentru Dezvoltarea turismului în  



Anexa nr. 3/59 
Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

finanțarea obiectivului de investiții „Punerea 
în valoare sit arheologic Vama Câmpina” în 
anul 2018, precum şi introducerea creditelor de 
angajament necesare contractării lucrării.  
  
Autor :   
Deputat  Bozianu Nicoleta Cătălina              
Grup PMP 

Municipiul Câmpina 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Turismului 

6. Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI ”Transferuri între unități 
ale administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, Alineat 21 ”Transferuri 
de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii în turism” 

Alocarea sumei de 47.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului:  
„Dezvoltarea zonei turistice Moneasa, 
jud. Arad".  
 
Autor: 
Senator Adrian Wiener, USR 

Efectuarea  acestei investiţii 
este necesara pentru 
dezvoltarea economică a 
zonei Moneasa din județul 
Arad. 
Sursa de finanţare: Se diminuează 
capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget 
de stat”, paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, alineatul 
38, ”Programul Național de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
47.000 mii lei. 

 

7. Anexa 3/59/ Ministerul Turismului/ Program 
bugetar 2: Programul de marketing şi promovare 
turistică 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/59/ Ministerul Turismului/ 
Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică cu suma de 1.000 mii lei, 
pentru plata despăgubiri beneficiari servicii 
Omnia Turism. 
  
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL Cristina 
Ioan - Senator PNL  
 

În toamna acestui an, ministrul 
turismului a retras licenţa pentru 
agenţia Omnia Turism şi astfel mai 
mulţi turişti au rămas cu vacanţe 
plătite dar nu şi-au putut recupera 
banii. Ministerul trebuie să aibă un 
fond pentru despăgubirea acestora 
având în vedere situaţia creată. 
 
Sursa de finanţare: Se 
realocă suma de 1.000 mii lei 
în cadrul Programului de 
marketing şi promovare 
turistică respectând bugetul 
alocat la nivelul acestuia. 

 

8. Ministerul Turismului  
Anexa nr. 3/59 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 

 



Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Beceni, Judeţul Buzău.  
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

9. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Pătârlagele, Judeţul Buzău. 
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  

 



Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

10. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Pogoanele, Judeţul Buzău 
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 

 



SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

11. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Cislău, Judeţul Buzău.  
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 
 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

 

12. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Vipereşti, Judeţul Buzău  

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 

 



Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

 
Autor:  
 
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP.  
 
 

informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

13. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Măgura, Judeţul Buzău.  
 
 
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 

 



prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

14. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Pârscov, Judeţul Buzău.  
 
 
 
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 

 



PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

15. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Bozioru, Judeţul Buzău.  
 
 
 
 
 
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

 

16. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Odăile, Judeţul Buzău.  
 
 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 

 



promovare turistică  
 
 
 
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

17. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Brăeşti, Judeţul Buzău.  
 
 
 
 
 
 
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 

 



Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

18. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Gura Teghii, Judeţul Buzău.  
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaşi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 

 



LOCALE ÎN ANUL 2018  
ŞI ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

19. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Chiojdu, Judeţul Buzău.  
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

 

20. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Calvini, Judeţul Buzău.  
 
 
 
 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 

 



 
 
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

21. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Cătina, Judeţul Buzău.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 

 



Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

22. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Năeni, Judeţul Buzău.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 

 



Buzău 
23. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Breaza, Judeţul Buzău.  
 
 
 
 
 
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

 

24. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Pietroasele, Judeţul Buzău.  
 
 
 
 
 
 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 

 



 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

25. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Merei, Judeţul Buzău.  
 
 
 
 
 
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaşi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 

 



prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

26. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Tisău, Judeţul Buzău.  
 
 
 
 
 
 
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

 
Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

 



27. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Topliceni, Judeţul Buzău.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ȘI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

 

28. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Glodeanu Siliştea, Judeţul Buzău.  
 
 
 
 
 
 
 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 

 



 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

29. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de informare turistică în 
localitatea Smeeni, Judeţul Buzău.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 
turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiştilor 
interesaţi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 

 



SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 10 
Buzău 

30. Ministerul Turismului 

Anexa nr. 3/59 

Capitolul 3. PRIORITĂŢI STRATEGICE PE 
TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI 

Program bugetar 1: Programul de dezvoltare a 
produselor turistice 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Dezvoltarea staţiunii turistice de agrement 
Sărata Monterou” cu suma de 500 mii lei, 
comuna Merei, judeţul Buzău. 
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Se solicită alocarea sumei pentru 
acţiunea de reabilitarea şi 
modernizarea în vederea 
redeschiderii vechilor bazine cu 
apă, cu tradiţie în curele şi 
tratamentele turiştilor în staţiunea 
Sărata Monteoru, comuna Merei. 
Prin hotărârea de Guvern nr. 926 
din 8 decembrie 2016, staţiunea 
Sărata Monteoru a primit statutul de 
„staţiune balneoclimaterică”.  Noul 
statut motivează alocarea de fonduri 
pentru dezvoltarea staţiunii.   
 
Ea se află la 14 kilometri de 
municipiul Buzău, fiind situată în 
comuna Merei.  Este renumită 
pentru izvoarele cu ape minerale 
sărate, iodurate, bromurate, 
magneziene, sulfuroase, calcice şi 
pentru nămolul mineral de depunere 
din izvoarele naturale sulfuroase. 
 
Localitatea este cunoscutã şi pentru 
cultura Monteoru, o culturã 
arheologicã datând din epoca 
bronzului, reprezentatã printr-o 
mare aşezare aflatã în apropiere de 
marginea de est a satului de astãzi, 
pe dealul Cetãţuia.  Staţiunea a avut 
perioada de glorie pânã la al Doilea 
Rãzboi Mondial, fiind distrusã dupã 
instaurarea regimului comunist şi 

 



confiscarea proprietãţii. 
Pentru a putea dobândi noul statut, 
localitatea a trecut printr-o serie de 
transformări: în 2015, o investiţie 
de peste 1 milion de euro derulată 
din fonduri europene propulsa 
staţiunea Sărata Monteoru în topul 
destinaţiilor de lux. 
În 2016, staţiunea s-a îmbogăţit cu 
o sală de sport şi cu un parc de 
aventură. Parcul de aventură a fost 
amenajat la capătul staţiunii Sărata 
Monteoru, chiar în mijlocul pădurii. 
Investiţia se ridică la aproximativ 
100 de mii de euro şi a fost 
suportată în mare parte de către 
Consiliul Judeţean. 
Sursa: diminuarea cu suma de 500 
mii lei a bugetului Ministerului 
Finanţelor Publice, Acţiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, 
Cap.5001, Grupa 30, titlul III 
Dobânzi, credite bugetare 

31. Ministerul Turismului 
Anexa nr. 3/59 

Capitolul 3. PRIORITĂŢI STRATEGICE PE 
TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI 

Program bugetar 1: Programul de dezvoltare a 
produselor turistice 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. Anexa nr. 3/59 
Cu 300,000RON pt o baza de tratament in 
mun. Gherla, jud. Cluj 
 
 
 
Autor:  
Senator PMP Lungu Vasile Cristian 

Potentialul zonei ramane 
neexploatat 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: diminuarea cu suma de 500 
mii lei a bugetului Ministerului 
Finanţelor Publice, Acţiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, 
Cap.5001, Grupa 30, titlul III 
Dobânzi, credite bugetare  
 

 

32. Ministerul Turismului   
Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.  3 / 15 / 02 cu suma de 100 mii lei  

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de informare 
turistică în localităţile cu potenţial 

 



Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de marketing şi 
promovare turistică 

pentru realizarea unui centru de informare 
turistica in com. Marisel, jud. Cluj 
 
 
Autor: Senator PMP Lungu Vasile Cristian 

turistic demonstrat vor furniza 
informaţii complete atât turiltilor 
interesaşi, cât şi intermediarilor, 
ceea ce  contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului arhitectural 
şi cultural în vederea creşterii 
accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Acest centru turistic 
este vital pentru turismul din zona 
muntilor Apuseni si care va deservi 
si comunele invecinate si ajuta la 
crearea traseelor turistice necesare 
unei zone cu potential turistic 
precum Munitii Apuseni. 
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ȘI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 13 
Cluj – ANEXA 7 
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