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EXPUNERE DE MOTIVE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
privind : Aprobarea “Regulamentului de bune practici privind măsuri concrete pentru controlul
prafului şi emisiilor de pulberi din construcţii şi demolări” cu precizarea faptelor
savarsite de catre investitori, proprietari si /sau executanti care constituie contraventii
si masurile aferente

A. Expunere de motive
În vederea respectării art.23, alin.1 din Directiva 2008/50/CE şi secţiunii A din anexa
XV la Directiva 2008/50/CE, respectiv anexa 10 a Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător, cu modificarile si completarile ulterioare, care să permită îmbunătăţirea calităţii
aerului în Municipiul Braşov, s-a luat decizia completarii “Regulamentului de bune practici
privind măsuri concrete pentru controlul prafului şi emisiilor de pulberi din construcţii şi
demolări” cu precizarea faptelor savarsite de catre investitori, proprietari si/sau executanti care
constituie contraventii si masurile aferente
B. Raport de specialitate
Municipiul Braşov este una dintre zonele în care au fost înregistrate depăşiri ale
valorilor limită la PM10 ( pulberi în suspensie cu un diametru mai mic de 10 microni) ceea ce a
dus la nerespectarea obligaţiilor asumate prin Tratatul de Aderare privind aplicarea Directivei
1999-30-CE şi declanşarea de către Comisia Europeană a procedurii de infringement din cauza
poluării atmosferice datorată pulberilor în suspensie, fiind necesară luarea de măsuri care să
producă efecte certe de reducere a poluării.
Printre cauzele care contribuie la depăşirea valorilor limită la PM10, se numără şi
şantierele în lucru care execută lucrări de modernizare şi reabilitare a sistemelor de utilităţi
publice, lucrări de modernizare a infrastructurii de transport, alte lucrări de construcţii şi demolări
la clădiri civile şi industriale, care nu respectă normele legale de mediu (gestionarea deşeurilor
rezultate, asigurarea curăţeniei şi împrejmuirea zonei construibile, nerespectarea măsurilor
obligatorii referitoare la organizarea şantierelor).
În contextul noilor reglementări legislative referitoare la calitatea aerului, repectiv Legea
nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificarile si completarile ulterioare
monitorizarea calităţii aerului este una dintre priorităţile de bază ale Primăriei Municipiului
Braşov, astfel încât se doreşte să fie reglementată în mod mai amănunţit activitatea de construcţii
din şantiere/demolare/lucrări edilitar gospodăreşti cu scopul de a micşora poluarea cu praf a
mediului înconjurător şi protejarea sănătăţii populaţiei. Astfel, s-a întocmit un regulament de
bune practici care reglementează activităţile atât din interiorul, cât şi din exteriorul organizărilor

de şantier, furnizând un standard minim pentru toate şantierele din municipiul Braşov, care va
ajuta la diminuarea poluării aerului.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i); art.139 alin.(1); art. 154
alin. (1), alin. (2); art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ.
Având în vedere cele expuse mai sus, propunem:
Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe: Completarea Regulamentul de
bune practici privind măsuri concrete pentru controlul prafului şi emisiilor de pulberi din
construcţii şi demolări cu precizarea faptelor savarsite de catre investitori, proprietari si /sau
executanti care constituie contraventii si masurile aferente.
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