Raport al dezbaterii publice
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind accesul pe drumurile
forestiere aflate în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov și în
administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în scopul practicării
de activități sportive, de recreere și turism

Activităţi:
1. Publicarea proiectului de hotărâre, a expunerii de motive şi a raportului de specialitate
pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/file
zone/proiecte/hotarare/RPADF/Anunt%20dezbatere%20publica%20Regulament%20
acces%20drumuri%20forestiere.pdf – 20.08.2020
2. Transmiterea proiectului de hotărâre, a expunerii de motive şi a raportului de
specialitate către mass-media - 21.08.2020
3. Stabilirea perioadei pentru primirea propunerilor sugestiilor şi opiniilor cu valoare de
recomandare: 21 august 2020 – 04 septembrie 2020.
4. Primirea propunerilor
În perioada legală s-au primit în scris 48 de propuneri/sugestii/opinii de la persoane
fizice cu privire la conținutul acestui proiect de HCL. Dintre acestea, majoritatea
existau deja inserate în conținutul regulamentului și tratau subiecte care erau deja în
propunerea de regulament. S-a formulat răspuns individual către 44 de persoane
fizice. Diferența până la 48, respectiv 4 – reprezintă persoane la care nu s-a putut
identifica adresa de corespondență.
S-a luat în considerare propunerea în ceea ce privește interzicerea snowmobilelor pe
drumurile forestiere.
Proiectul de regulament, astfel înaintat spre aprobare, a fost adaptat conform ultimelor
modificări legislative apărute ulterior publicării acestuia.
Propuneri
1 Numărul de propuneri de inclus în proiectul de regulament:
2 Număr propuneri incluse în proiectul de regulament

1
1

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, regulamentul privind accesul pe drumurile forestiere aflate în
fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov și în administrarea Regiei
Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în scopul practicării de activități sportive,
de recreere și turism a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administrație al Regiei
din data de 10.03.2021, urmând a fi aprobat în sedința Consiliului Local al
Municipiului Brașov din luna martie 2021.
Întocmit,
Clinciu Dana
Director-Șef Ocol
Ing. Olteanu Dan-Viciu

