
 
 

Raport al dezbaterii publice 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de bune practici 
privind măsuri concrete pentru controlul prafului şi emisiilor de pulberi 

din construcţii şi demolări 
 
 
 
Activităţi: 
 

1. Publicarea proiectului de hotărâre, a expunerii de motive şi a raportului de 
specialitate pe site-ul Primăriei Braşov, în data de 26.01.2021 

https://www.brasovcity.ro/file-
zone/proiecte/hotarare/RBPMCC2021/Anexa%20%20HCL%20santiere.pdf 
 
2. Transmiterea proiectului de hotărâre, a expunerii de motive şi a raportului de 

specialitate către mass-media - 26.01.2021 
3. Stabilirea perioadei pentru primirea propunerilor sugestiilor şi opiniilor cu valoare 

de recomandare 26 ianuarie 2021 – 12 februarie 2021. 
4. Primirea propunerilor. În perioada legală s-au primit în scris 4 

propuneri/sugestii/opinii de la persoane fizice, cu privire la acest proiect de act 
normativ.  

5. Nu s-a organizat nici o întâlnire publică, deoarece nu a existat nici o cerere în scris 
de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică. 

6. În urma evaluării, proiectul de hotărâre nu a suferit modificări, acesta urmând să 
intre în şedinţa Consiliului Local din luna martie 2021. 

 
 

 
 
Propuneri primite în scris 

 
1.  S-au primit 2 propuneri privind marirea amenzilor, suspendarea activităţii şi anularea              

  autorizaţiilor de construire. 
Răspunsul reprezentanţilor Compartimentului Protecţia Mediului: 
- În Ordonanţa nr.2/2001 privind Regimul Contravenţiilor, la art.8, alin.(2), lit.d, se stipulează 
că limita maximă a amenzii contravenţionale nu poate depăşi suma de 2500 lei în cazul 
contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local. 
- Autorizaţiile de construire sunt emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; răspunderile şi sancţiunile sunt precizate la cap.4, art. 26- art.28. 
 
2. O altă propunere a fost de găsirea unei soluţii pentru şantierele aflate în desfăşurare în zonele 

  unde circulaţia utilajelor se face pe drumuri neasfaltate, rezultând o cantitate mare de praf.  
Aceste măsuri sunt cuprinse în Anexa proiectului de HCL la punctele 2.2.3 şi 2.2.4.  
3. O altă sugestie a fost că există Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

În contextul noilor reglementări legislative referitoare la calitatea aerului, respectiv Legea 
nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările 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 

 Propuneri  
1 Numărul de propuneri de inclus în proiectul de regulament: 4  
2 Număr propuneri incluse în proiectul de regulament 0  
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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. 
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