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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

               privind stabilirea condiţiilor necesare pentru utilizarea drumurilor forestiere de interes 

turistic aflate în proprietatea publică a Municipiului Săcele şi în administrarea Regiei Publice Locale a 

Pădurilor R.A. Săcele  

                  Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.11.2015, 

           

             Analizând necesitatea stabilirii unor condiţii pentru utilizarea drumurilor forestiere de interes turistic 

aflate în proprietatea publică a Municipiului Săcele şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor R.A. 

Săcele;    

           Văzând Raportul de specialitate nr. 51803/16.11.2015 al Serviciului Fond funciar, Registrul agricol, 

Cadastru    şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

            Având în  vedere prevederile art. 54 şi ale art 83 alin. (2), alin. (3) din Legea nr.46/2008 Codul silvic, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

          Ţinând cont de amendamentele  propuse și de rezultatul votului; 

           În temeiul dispoziţiilor  art. 43 şi ale art.  47 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35 din 2002 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; ale art. 36, alin.(1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 18; ale art. 45 alin. (1); ale art. 61 

alin. (2); ale art. 115 alin. (1) lit. b) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001  din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

       Art.1. Se aprobă condiţiile necesare pentru utilizarea drumurilor forestiere de interes turistic aflate în 

proprietatea publică a Municipiului Săcele şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor R.A. Săcele, 

şi anume: 

a) accesul public în fondul forestier local este permis numai cu autovehicule şi numai pentru desfăşurarea 

activităţilor sportive, de recreere şi turism, cu acordul prealabil al Regiei Publice Locale a Pădurilor 

R.A. Săcele; 

b) accesul public în pădure este permis numai în zonele amenajate şi marcate în acest sens; 

c) desfăşurarea traficului pe drumurile forestiere e supusă regulilor de exploatare, circulaţie şi de 

semnalizare rutieră reglementate de legislaţia de specialitate în vigoare, acestea fiind obligatorii pentru 

toate autovehiculele arătate mai sus şi care folosesc drumurile forestiere de interes turistic; 

d) utilizarea drumurilor forestiere de interes turistic se realizează conform programului stabilit prin 

contractul încheiat între Regia Publică Locală a Pădurilor R.A. și societăţile comerciale de turism sau 

persoane fizice, după caz, cu posibilitatea de modificare a programului, în funcţie de factorii climatici; 

e) Regia Publică Locală a Pădurilor R.A. Săcele va lua măsuri, prin semnalizări, pentru prevenirea 

posibilelor accidente de circulaţie, în special pe sectoarele periculoase; 

f) viteza maximă de deplasare pe drumurile forestiere de interes turistic aflate în proprietatea publică a 

Municipiului Săcele şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor R.A. Săcele, este de 30 

km/h; 

g) tariful stabilit pentru utilizarea drumurilor forestiere de interes turistic aflate în proprietatea publică a 

Municipiului Săcele şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor R.A. Săcele este de 30 lei 

fără T.V.A./mijloc auto/grup; 

h) condiţiile de acces se afişează pe indicatoare specifice amplasate la intrarea pe drumul forestier de 

interes turistic respectiv; 
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i) stabilirea drumurilor de interes turistic se va face de către Regia Publică Locală a Pădurilor R.A. 

Săcele, la solicitarea, în scris, a societăţilor comerciale de turism; 

j) drumurile forestiere sezoniere vor fi prevăzute cu bariere şi semnalizate cu indicatoare de interzicere a 

circulaţiei pe timp nefavorabil – cu indicator de accesul interzis; 

k) pe drumurile forestiere declarate de interes turistic, se pot instala, cu acordul Regiei Publice Locale a 

Pădurilor R.A. Săcele, unele indicatoare suplimentare de orientare, de către societăţile comerciale de 

turism, cu cheltuieli proprii; 

l) pentru asigurarea condiţiilor impuse de securitatea circulaţiei, Regia Publică Locală a Pădurilor R.A. 

Săcele şi societăţile comerciale de turism au obligaţia de a lua toate măsurile necesare în vederea 

însuşirii şi cunoaşterii de către conducătorii autovehiculelor, a tuturor regulilor specifice de exploatare 

şi circulaţie, precum şi modul de semnalizare, inclusiv semnificaţia acordată indicatoarelor în 

condiţiile acestor drumuri; 

m) societăţile comerciale de turism şi persoanele fizice care folosesc drumurile forestiere de interes 

turistic răspund faţă de Regia Publică Locală a Pădurilor R.A. Săcele pentru eventualele daune cauzate 

în timpul circulaţiei pe drumurile respective; 

n) constatarea şi estimarea eventualelor daune cauzate drumurilor forestiere cade în sarcina Regiei 

Publice Locale a Pădurilor R.A. Săcele; 

o) costurile pentru pagubele materiale aduse integrităţii drumurilor forestiere se vor recupera de la cei 

vinovaţi, prin grija Regiei Publice Locale a Pădurilor R.A. Săcele, iar refacerea sau înlocuirea 

elementelor şi părţilor deteriorate se va face, în cadrul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor 

forestiere realizate de către Regia Publică Locală a Pădurilor R.A. Săcele. 

 

           Art.2. (1) În scopul utilizării drumurilor forestiere de interes turistic aflate în proprietatea publică a 

Municipiului Săcele şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor R.A. Săcele, se interzice săvârşirea 

faptelor următoare : 

a) circulaţia autovehiculelor arătate la art. 1 lit. a) pe acostamente, taluzuri, şanturi; 

b) degradarea drumurilor, şanturilor şi taluzurilor, precum şi târârea pe drumuri a oricăror obiecte care 

conduc la deteriorarea acestora; 

c) pătrunderea pe drumurile forestiere de interes turistic, prin alte locuri decât cele amenajate; 

d) murdărirea platformei drumurilor forestiere de interes turistic, depozitarea de gunoaie şi alte deşeuri pe 

platforma, taluzuri sau şanturi; 

e) amplasarea, fără aprobarea Regiei Publice Locale a Pădurilor R.A. Săcele, a unor firme, reclame, 

însemne, alte obiecte inscripţionate, în zona drumurilor forestiere; 

f) distrugerea şi vătămarea de arbori, puieţi sau lăstari; 

g) deplasarea pe drumurile forestiere care sunt interzise circulaţiei publice sau cu circulaţie restrictivă; 

h) circulaţia pe partea carosabilă, acostamente, şanturi şi taluzuri a autovehiculelor cu roţi dinţate sau 

şenilate, fără bandaje de protecţie; 

i) nerespectarea şi degradarea totală sau parţială a barierelor, semnelor indicatoare amplasate în zona 

drumurilor forestiere. 

                    (2) Constatarea faptelor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se 

face în condiţiile legii, de către persoanele autorizate din cadrul Regiei Publice Locale a Pădurilor R.A. Săcele. 

 

          Art. 3. Primarul Municipiului Săcele şi Regia Publică Locală a Pădurilor R.A. Săcele răspund de ducerea 

la îndeplinire a prezentei hotărâri.   

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        MAGDƠ JÁNOS                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată: 17 voturi pentru, 2 abțineri 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 19 



 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 2 ex. Serviciul Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru 


