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REFERAT DE APROBARE 
A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL 

 
 
Privind :  Aprobarea 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 

 
            Consiliul  Local  al  Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă în data de 
_______________ 
      Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate al Compartimentului de Protectia 
Mediului din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. …… prin care s-a propus 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. 
     Având în vedere prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului  înconjurător, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/22.12.2005 
privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul 
MMGA nr.35 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi 
programelor de gestionare a calităţii aerului; 
      Ţinând cont şi de Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai 
curat pentru Europa, Directiva   1996/62/CE   privind   evaluarea   şi   gestionarea   calităţii   
aerului înconjurător (directiva-cadru), văzând şi HCL nr.627/2007 modificată, republicată  
privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Serviciilor publice de 
salubrizare în Municipiul Braşov; 

        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 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
Art.1.  Se aprobă Regulamentul de bune practici privind măsuri concrete pentru controlul 
prafului şi emisiilor de pulberi din construcţii şi demolări conform anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
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INIŢIATOR 
PRIMAR, 

ALLEN COLIBAN 

http://www.brasovcity.ro/
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_atmosferei/calitate_aer/directive/Directiva%202008_50_CE.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_atmosferei/calitate_aer/directive/Directiva%201996_62_CE.pdf
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