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EXTRAS 
din OUG nr. 43/2019 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor referitor la Programul de finanțare a investițiilor 

pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare 
 
 

8. La articolul 13 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"(1) Prin Programul staţiuni balneare se transferă fonduri publice 
beneficiarilor unităţi administrativ-teritoriale, pe baza contractului de 
finanţare încheiat între CNSP şi UAT, pentru finanţarea următoarelor 
categorii de cheltuieli:" 
9. La articolul 13, alineatul (1) litera f), se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"f) achiziţia şi sau exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în 
condiţiile legii, în scopul dezvoltării activităţii turistice, de bunuri  
imobile, respectiv clădire sau teren, inclusiv luciu de apă, dacă se află 
în circuitul civil, care nu sunt utilizate sau care nu sunt în exploatarea 
cu profil de turism." 
10. La articolul 13, alineatul (1), după litera k) se introduce o 
nouă literă, lit.l), cu următorul cuprins: 
"l) cheltuieli privind realizarea proiectului tehnic şi a documentaţiei 
necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie" 
11. Alineatul (3) al articolului 13, se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
"(3) Acordarea integrală a finanţării, se realizează în baza unui 
contract de finanţare încheiat între CNSP şi UAT." 
12. Alineatul (3) al articolului 15, se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
"(3)  Proiectele de investiţii efectuate în cadrul Programului staţiuni 
balneare trebuie să fie realizate în cel mult 24 luni de la încheierea 
contractului sau acordului de finanţare." 
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13. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 16, se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
"(2) Cererile se aprobă, în funcţie de importanţa economică pentru 
activitatea de turism balnear, de către Consiliul de Programare 
Economică, printr-o comisie de lucru constituită în acest scop. 
(3) După aprobarea cererilor de către Consiliul de Programare 
Economică, CNSP încheie cu beneficiarii prevăzuţi la art. 12 alin. (3) 
contracte de finanţare în limita creditelor de angajament aprobate 
anual cu această destinaţie şi acorduri de finanţare cu societăţi 
înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor 
schemei de minimis." 
14. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 17. - (1) Schema de ajutor de stat de minimis pentru societăţile 
înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare beneficiare ale Programului 
staţiuni balneare se va constitui şi operaţionaliza prin hotărâre a 
Guvernului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul 
ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) In cazul în care finanţarea investiţiilor realizate de beneficiarii 
unităţii admnistrativ-teritoriale vizează activităti economice, aceasta 
va fi acordată cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat." 


