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HOTARAREA Nr. 222 Data: 15.10.2019 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 

privind acordul in vederea utilizarii drumurilor forestiere Valea Garcinului (cca. 3,0 km) ~i Chiolto (7,5 

km) pentru desla~urarea evenimentului automobilistic raliul Bra~ovului - ,,Tess Rally 48", in perioada 
16-19 octombrie 2019 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, 'intrunit in ~edinta extraordinara convocata de lndata In data 

de 15.10.2019, 

Analizand Referatul de aprobare nr. 75811/14.10.2019 al initiatorului - Primai· - Ing. Popa Virgil, 
cererea nr. 120/08.10.2019 a Asociatiei Club Spo1tiv AUTO BLIC, lnregistrata la Primaria Municipiului 

Sacele sub nr.75162 din 10.10.2019, prin care solicita acordul pentru utilizarea drumurilor forestiere Valea 
Garcinului (cca. 3,0 km) ~i Chiolto (7,5 km) pentru des!a~urarea evenimentului automobilistic raliul 

Bra~ovului - ,,Tess Rally 48", In perioada 16-17 octombrie 2019, in regim de circulatie deschisa, In intervalul 
orar 15:00-19:00 (16 octombrie), respectiv 08:30-14:30 (17 octombrie) ~i in perioada 18-19 octombrie 2019, 

in regim de concurs, 1n intervalul orar: 13:15-17:00 (18 octombrie), respectiv 07:45-11:45 ~i 12:30-17:00 (19 

octombrie), precum ~i adresa Regiei Pub lice Locale a Padurilor nr. 5173 din 10.10.2019, lnregistrata la 

Primaria Municipiului Sacele sub nr. 74745 din 09.10.2019 prin care se comunica faptul ca acordul cerut de 
catre Asociatia Club Sportiv AUTO BLIC se poate da In conditiile art. 83, alin. (2) din Legea nr. 46/2008 

(Codul Silvie), sens in care solicita analizarea acestei cereri de catre Consiliul Local al Municipiului Sacele, In 

calitate de administrator al fondului forestier ; 

A vand in vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ait. 54, alin. (2), coroborate cu ale 

art. 83, alin. (2) din Legea nr. 46/2008 (Codul Silvie), cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Tinand cont de Raportul de specialitate nr. 75812/14.10.2019 al Compartimentului Relatii Consiliul 

Local; 

In temeiul dispozitiilor art. 87 alin. (5); ait.129 alin (1), alin (2) lit. d), alin. (7), lit. f) ; art. 133 alin. 
(l); art. 134 alin. (4); ait. 139 alin. (3), lit. g); art. 196 alin. (1), lit. a); ait. 197 alin. (1); art. 243 alin. (1) lit. a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 
Art.1. Se aproba acordul in vederea utilizarii drumurilor forestiere Valea Garcinului (cca. 3,0 km) ~i 

Chiolto (7,5 km) pentru des!a~urarea evenimentului automobilistic raliul Bra~ovului - ,,Tess Rally 48", in 

perioada 16-17 octombrie 2019, In regim de circulatie deschisa, in intervalul orar 15:00-19:00 (16 octombrie), 

respectiv 08:30-14:30 (17 octombrie) ~i In perioada 18-19 octombrie 2019, in regim de concurs, in intervalul 



orar: 13:15-17:00 (1 8 octombrie), respectiv 07:45-11:45 ~i 12:30-17:00 (19 octombrie), bene:ficiar Asociatia 
Club Sp01tiv AUTO BLIC. 

Art.2. Asigurarea tuturor conditii lor tehnice privind paza ~i securitatea traseului In vederea organizarii 

In bune conditii a raliului, curateniei, precum ~i remedierea eventualelor pagube provocare drumurilor 
forestiere dupa acest eveniment cad, neconditionat, In sarcina Asociatiei Club Sportiv AUTO BLIC. 

Art.3. Regia Publica Locala a Padurilor Sacele raspunde de ducerea la lndeplinire a prezentei hotarari. 
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Hotararea a fost adoptata~ voturi pentru, e lmpotriva, O abtinere 

Nr. consilierilor In functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 5 


