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PROIECT  DE  HOTARARE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
pentru  aprobarea Regulamentului privind taxa ”utilizare banda transportoare pentru schiori” 

 

 

 

Consiliul  Local  al  Orasului Predeal, intrunit in sedinta ordinara in data de ___________ 

Analizand:  

- Referatul de aprobare nr.18646 / 29.11.2022, al Primarului Oraș Predeal  

- Raportul de specialitate  nr. 18647 / 29.11.2022 – Consilier Personal – Cabinet Primar   

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Predeal _____________________ 

- Având în vedere prevederile:  

• HG nr.77/2003 privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montane 

si organizarea activitatii desalvare in munti; 

• HG nr.263/2001 privind amenajarea, omologarea, intretinerea si exploatarea partiilor 

si traseelor de schi pentru agrement, republicata si Ordinul nr.491/2001 pentru 

aprobarea Normelor de aplicare cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr.526/2003 privind aprobarea programului national de dezvoltare a turismului  

     „ Schi in Romania” cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Ordonanta nr.58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in 

Romania cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr.180/2002  cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

    În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), 

art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din 

O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 

 
 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1 Se aproba Regulamentul privind taxa ”utilizare banda transportoare pentru schiori”, parte 

integranta a prezentei hotarari. 

Art.2. Primarul orasului Predeal prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari.  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE       

                                                                           SECRETAR GENERAL AL UAT PREDEAL 

                                                                                                         PINTEA OVIDIU 

 

REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE 

COMISIA DE SPECIALITATE A 

CONSILIULUI  LOCAL 

 

 

 

 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI STAŢIUNE PREDEAL 

Bd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal, Jud. Braşov, cod 505300 

Telefon 0268 456 237; 0268 455 256 

PRIMAR 
Nr. înregistrare:   18646   / 29.11.2022  

________________________________________________________________________________ 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru  aprobarea Regulamentului taxa ”utilizare banda transportoare pentru 

schiori” 
 

 

Amplasarea unei „benzi transportoare pentru schiori” pe partia Clabucet Sosire 

are ca scop pe de o parte diversificarea ofertei in zona domeniului schiabil, iar pe de 

alta parte crearea unei surse de venituri proprii  pentru sezonul de iarna.  

Avand in  vedere ca  in zona Clabucet cheltuielile in sezonul de iarna sunt 

substantiale,  este necesar sa identificam si sa creem noi surse de venit.      

   La nivelul statiunii achizitionarea unei „benzi transportoare pentru schiori” 

reprezinta o investitie  cu costuri de achizitie, exploatare si mentenanta  medii si 

venituri consistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

   

 Se propune spre dezbatere in vederea aprobarii de catre Consiliul Local Predeal   

 

Regulamentul privind taxa ”utilizare banda transportoare pentru schiori” 

 

 

 

Initiator 

PRIMAR 

SORIN CIOBANU 
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 SERVICIUL  DEZVOLTARE,TURISM,UTILITĂŢI PUBLICE           

Nr. inreg.  18647 / 29.11.2022                                                                  
              

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

Necesitate si oportunitate :  

 

Avand in vedere ca in sezonul de iarna zona Clabucet reprezinta zona care 

concentreaza un numar foarte mare de turisti, fiind zona reprezentativa pentru practicarea 

sporturilor de iarna, diversificarea ofertei de agrement este preocuparea principala a 

administratiei locale. 

In acest sens s-a hotarat anul acesta in lista de investitii, achizitionarea unei „benzi 

transportoare pentru schiori”. 

Amplasarea acestei instalatii pe partia Clabucet Sosire va veni in intampinarea 

schiorilor incepatori si a Scolilor de Schi din statiune, oferind posibilitatea astfel unui numar 

cat mai mare de turisti sa invete acest sport. 

Banda transportoare pentru schiori se incadreaza in prevederile PUG Predeal aprobat 

prin HCL nr.163/2018 si PUZ – Dezvoltarea Domeniului Schiabil aprobat prin HCL 85/2007 

si va fi amplasata pe teren cu categoria de folosinta pasune – partia Clabucet Sosire – 

domeniul privat al localitatii , nefiind necesara schimbarea categoriei de folosinta a terenului 

sau scoaterea din fond forestier.Suprafata totala pe care se desfasoara activitatea este de 

315.590 mp. 

Exploatarea acestei instalatii va genera venituri care pe termen scurt si mediu vor 

acoperii un procent important din cheltuielile zonei. 

 

LEGALITATE :  

 

Avand în vedere urmatoarele: 

➢  HG nr.77/2003 privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montane 

si organizarea activitatii desalvare in munti; 

➢ HG nr.263/2001 privind amenajarea , omologarea, intretinerea si exploatarea partiilor 

si traseelor de schi pentru agrement, republicata si Ordinul nr.491/2001 pentru 

aprobarea Normelor de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

➢ Legea nr.526/2003 privind aprobarea programului national de dezvoltare a turismului „ 

schi in Romania” cu modificarile si completarile ulterioare; 

➢ Ordonanta nr.58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in 

Romania cu modificarile si completarile ulterioare; 

➢  Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr.180/2002  cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Considera ca propunerea este legala, necesara si oportuna si se va intocmi proiectul de 

hotarare pentru aprobarea, Regulamentului  privind taxa ”utilizare banda transportoare 

pentru schiori” 

 

                                              CONSILIER PERSONAL CABINET PRIMAR 

      Mihai Predeleanu 


