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pentru completarea HCL 134 din 2008 - privind restricfionarea accesului auto pe drumul comunal
Calea Codrului de Ia intersecfia Calea Codrului Drum Nou al Cotei pAnI la Calea Moroieni

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA, JUDETUL PRAHOVA
Av6nd in vedere referatul Biroului Autoriz6ri din cadrul Direcliei Polilia Locald, prin care se supune
spre analiza si decizie Consiliului Local Sinaia, restrictionarea accesului auto pe urmdtoarele drumuri:

- drumul

forestier "CEqIria" din cartierul Cump6tu, teren identificat ca fiind situat in extravilanul
oraqului Sinaia, T8, De 611 4,lot 4 (conform planului ataqat).
- drumurile forestiere din zona ooVulp6rie", aflate in continuarea strdzii Opler, terenuri identificate ca
fiind situate in extravilanul oraqului Sinaia, T5,De42,lot 6, T4,De33lll3,lot 3 Ei T4, De33lll5,lot2
(conform planului ataqat).
Av0nd in vedere faptul cI drumurile fac parte din categoria drumurilor forestiere aparfindnd domeniului
public al Oraqului Sinaia, conform Contractului de Donalie cu incheierea de Autentificare w.778 din anul

20tt

Vizffnd avizul comisiei de specialitate aConsiliului Local Sinaia;
in temeiul Ordonanfei
qi

de

urgenfi nr. 57 din 3 iutie 2019 privind Codul administrativ, art. 155 (5), d)

art. 196 (1), a)

HorARAgrE:
Art. 1. Se completeazl,lista drumurilor forestiere pe caxe accesul auto este restriclionat si pentru care se
percep taxe de intrare, cu urmdtoarele:

- drumul forestier "Cdqdria" din cartierul Cump6tu, teren identificat ca fiind situat in extravilanul oraqului
Sinaia, T8, De 611 4,lot 4 (conform planului ataqat).
- drumurile forestiere din zona ooVulpirie", aflate in continuarea strdzii Opler, terenuri identificate ca fiind
situate in extravilanul oragului Sinaia, T5,De42,lot 6,T4,De33lll3,1ot 3 qi T4,De33lll5,lot2 (conform
planului ataqat).

Art,2.

Restul articolelor din HCL 134 din 2008 r6mdn nemodificate.

Art. 3. Prevederile prezentei hotdrdri vor fi

aduse

la indeplinire de cdtre Direcfia Polilia Locala - Birou

Monitorizare Ei Control.

Data, 20.11.2020
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Nr.31707/ 20.11.2020

REFERAT DE APROBARE,

Avdnd in vedere faptul cI drumurile fac parte din categoria drumurilor forestiere
aparfin6nd domeniului public al Oraqului Sinaia, conform Contractului de Donafie cu incheierea
de Autentificare nr. 778 din anul201l;
findnd cont de faptul cd accesul maqinilor

de

tonaj mare adus la degradarea acestora,

Propun Consiliului Local al oraqului Sinaia aprobarea Proiectului de Hotlrflre in
forma anexatl, privind restricfionarea accesului auto.

20.11.2020.
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Nr: 31711/ 20.11.2020

Raport de specialitate

Viz0nd Contractul de Donafie cu incheierea de Autentificare nr.778 din anul 2011
prin care MSR Mihai I prin mandatar Tucd Ion doneaza Oragului Sinaia reprezentat de
primar Oprea Vlad dreptul de proprietate asupra drumurilor forestiere din zona
ooVulpdrie" gi
drumul C6qdria din Cartier Cump6tu.
Avflnd in vedere cI:

POLITIA
LOCALA
BIROU
AUTORIZARI

- in zonele menlionate

mai jos se constatd frecvent depozite de pdm6nt, materiale

renitate din excavafii, deqeuri menajere qi nemenajere precum si resturi vegetale care pe
langa aspectul nepl6cut, constituie sursa de poluare pentru apele de suprafala , focare de
infec{ie sau surse de incendiu.
- in zonele deservite de aceste drumuri se fac recoltdri ilegale de cetina, brazi, aduc6nd
prejudicii patrimoniului natural;

CONTACT:
B-dul Carol lnr.47

tel.

- accesul maqinilor

de tonaj mare au dus la degradarea drumurilor, care nu erau prevdzute

constructiv pentru a suporta circulafia acestui tip de vehicule.

0244/3ll 788

fax.

0244/314509
e-mail:
contact@primariasinaia.ro

Direcfia Polifia Locald prin Compartiment Monitorizare gi Control , supune spre analiza
si decizie Consiliului Local Sinaia aprobarea restrictionarii accesului auto pe urmdtoarele
drumuri:
- drumul forestier "C6gdria" din cartierul Cumpdtu, teren identificat ca fiind situat in
extravilanul oraqului Sinaia, T8, De 611 4,lot 4 (conform planului ataqat).
- drumurile forestiere din zona o'Vulpdrie", aflate in continuarea s1l:dzii Opler, terenuri
identificate ca fiind situate in extravilanul oragului Sinaia, T5,De42,lot6,T4,De33lIl3,
lot 3 gi T4,De33lll5,lot2 (conform planului ataqat).
Restricfionarea accesului auto pe aceste drumuri se va face prin montarea de bariere la
intrarea pe aceste drumuri.
Propunem ca accesul pentru buna gospoddrire a fondului forestier si pentru constatarea si
combaterea diverselor actiuni cu impact negativ pe aceste drumuri, sd se realizeze numai

dup6 obfinerea avizului scris al primarului Oraqului Sinaia, prin Direcfia Polilia Locald,
Compartiment Autorizdri.

Pentru oblinereea avizului, in cerere va fi specificatd perioada acfiunii si activitatea
desfasurata, in scopul monitorizErii lucrdrilor care urmeazaafr efectuate
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