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HOTĂRÂRE 
privind respingerea avizării - a suprafeţei administrative propuse să facă parte din aria naturală 

protejată, prin extinderea acesteia conform Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind 
actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din România și a Planului de amenajare a 

teritoriului național secțiunea a III-a - zone protejate, zone naturale 

 
 

Consiliul Local al comunei Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă ordinară, 
în data de 15.03.2022, în prezența _14_ consilieri; 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Maieru, înregistrat sub nr. 31 din 

15.03.2022; 
 - Referatul de aprobare nr. 1178 din 15.03.2022 al Primarului comunei Maieru, cu privire la 
proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea 
respingerii avizării - a suprafeţei administrative propusă să facă parte din aria naturală protejată, 
prin extinderea acesteia conform Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea Listei 
consolidate a ariilor naturale protejate din România și a Planului de amenajare a teritoriului național 
secțiunea a III-a - zone protejate, zone naturale; 
 - Raportul de specialitate nr. 1177 din 15.03.2022 întocmit de Secretarul general al comunei 
Maieru, prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi oportunitatea oportunitatea acestui 
demers; 

- Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale 
protejate din România și a Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a III-a - zone 
protejate, zone naturale, aflat în procedura de consultare și dezbatere publică, publicat pe 
http://www.mmediu.ro/articol/proiect-de-hg-privind-actualizarea-listei-consolidate-a-ariilor- 
naturale-protejate-din-romania-si-a-planului-de-amenajare-a-teritoriului-national-sectiunea-a-iii-a-
zone-protejate-zone-naturale/4860 
 - Avizul nr. 1191 din 15.03.2022 al comisiei economico-financiare, social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, integrare europeană şi relaţii externe din cadrul Consiliului Local 
Maieru; 
 - Avizul nr. 1193 din 15.03.2022 al comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie 
copii, tineret-sport şi amenajarea teritoriului-urbanism din cadrul Consiliului Local Maieru; 
 - Avizul nr. 1188 din 15.03.2022 al comisiei juridice şi de disciplină, pentru agricultură, 
silvicultură, protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului Local Maieru; 

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
 - prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 - prevederile art. 11, alin. (1), lit. b^2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 
privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
cu modificările și completările ulterioare, 
          - prevederile Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, 
parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora; 
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), lit. e), alin. (4) lit. e), art. 139 alin. (1) și art. 196 
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE:  

 
 Art.1. Se respinge avizarea - suprafeţei administrative propuse să facă parte din aria naturală 
protejată, prin extinderea acesteia conform Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind 
actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din România și a Planului de amenajare a 
teritoriului național secțiunea a III-a - zone protejate, zone naturale. 
 Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Maieru să reprezinte Consiliul Local Maieru în 
comunicarea cu Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, privind limita ariilor naturale protejate 
de pe raza administrativă a comunei Maieru.       
 Art.3. Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică în termen de 5 zile de la data comunicării 
către prefect, prin publicare pe site-ul www.primariamaieru.ro la secţiunea Monitorul Oficial Local.
  Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
comunei Maieru.          
 Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu _14_ voturi “pentru “, _0_ voturi “împotrivă “ şi 
_0_ voturi “abţinere “ din _14_ consilieri prezenţi la şedinţă.     
  Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei cu:
 - Instituţia Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud;      
 - Primarul comunei Maieru;         
 - Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 
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