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EXPUNERE  DE  MOTIVE  ŞI  RAPORT  DE  SPECIALITATE 
LA  PROIECTUL  DE 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
 
 

A. Expunere de motive 
  

Obiect : aprobarea Regulamentului privind conduita schiorilor/snowboarderilor pe domeniul 
schiabil al municipiului Brașov. 

  
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. a) coroborat cu prevederile alin. (3) lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Consiliul Local aprobă, la 
propunerea primarului, în condiţiile legii, Regulamentul privind conduita 
schiorilor/snowboarderilor pe domeniul schiabil al municipiului Brașov 

 
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.77 din 2003 privind instituirea unor 

măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, precum 
și Hotărârea nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și 
traseelor de schi pentru agrement si Ordinul nr 491/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare, 
Legea nr.526 din 2003 privind aprobarea programului național de dezvoltare a turismului ”Schi în 
România” cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța nr.58 din 1998 privind 
organizarea și desfășurarea activității de turism în România cu modificările și completările 
ulterioare, 

Analizând raportul de activitate al Serviciului Public Local Salvamont al municipiului 
Brașov reiese că, în sezonul de iarnă 2016-2017, au fost înregistrate 648 de intervenții ale 
salvatorilor montani în diferite tipuri de accidente pe pârtiile aflate pe domeniul schiabil al 
municipiului Brașov;  

Având în vedere necesitatea implementării unor reguli generale de conduită pe domeniul 
schiabil al municipiului Brașov pentru schiori/snowboarderi în scopul prevenirii și reducerii 
numărului de accidente, propunem:  

        
Ø Aprobarea Regulamentului privind conduita schiorilor/snowboarderilor pe domeniul 

schiabil al municipiului Brașov 
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B. Raport de Specialitate la Proiectul de Hotărâre 
          
    Temeiul legal : 

• H.C.L. nr.70/02.02.2016  privind  înființarea Serviciului Public Local Salvamont 
• H.C.L. nr.96/26.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a Serviciului Public Local Salvamont 
• Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Hotărârea de Guvern nr.77 din 2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea 

accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți,  
• Hotărârea nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea 

pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement 
• Ordinul nr 491/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare, Legea nr.526 din 2003 

privind aprobarea programului național de dezvoltare a turismului ”Schi în România” cu 
modificările și completările ulterioare,  

• Ordonanța nr.58 din 1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în 
România cu modificările și completările ulterioare 

 
Având în vedere cele mai susmenţionate, propunem adoptarea unei hotărâri referitoare la 

”Regulamentul privind conduita schiorilor/snowboarderilor pe domeniul schiabil al municipiului 
Brașov”. 

 
 
 

 
 
 

Nr. crt. Funcţia  Numele şi prenumele Data 
 

Semnătura 

1. Administrator Public GANTZ MIKLOS-SANDOR  
 

2. 
 Directorul  
Serviciului Public Local 
Salvamont Brașov 

PĂLTĂNEA SORIN  
 

3. Elaborat Șurubariu 
Daniela 

Nr.
pag. 

2 Nr.
ex 

2 
 

 

 


