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Regulament de organizare şi funcŃionare al  

Consiliului Consultativ de Administrare al Sitului Natura 2000 MunŃii łarcu (SCI 0126) 

 

 

 

Art. 1. Prezentul Regulament  are la bază prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului  

nr. 57/ 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice şi Contractul de Administrare al sitului MunŃii łarcu nr. 02/01.03.2010. 

Art. 2. Consiliul Consultativ alături de Consiliul ŞtiinŃific fac parte din Comitetul de Coordonare, 

for care asigură gestionarea participativă, eficientă, interesată şi competentă aplicată de 

administraŃia sitului. 

Art. 3. ComponenŃa consiliului Consultativ se realizează în baza solicitărilor factorilor interesaŃi 

sau în baza propunerilor făcute de către AdministraŃia Sitului MunŃii łarcu şi se aprobă de 

autoritatea centrală care răspunde de protecŃia mediului.. 

Art. 4. Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Consiliului Consultativ de Administrare se 

propune de AdministraŃia Sitului MunŃii łarcu şi se aprobă de autoritatea centrală care răspunde de 

protecŃia mediului. 

Art. 5. Consiliul Consultativ de Administrare este organizat şi funcŃionează ca organism consultativ 

al Structurii de Administrare a Sitului MunŃii łarcu şi este alcătuit din persone juridice: organizaŃii 

economice,  organizatii neguvernamentale, instituŃii deconcentrate, instituŃii de învăŃământ, 

autorităŃi judeŃene şi locale, care deŃin cu orice titlu suprafeŃe, bunuri sau desfăşoară activităŃi în 

perimetrul ori în vecinătatea sitului şi care sunt implicate/interesate în aplicarea măsurilor de 

gestionare a habitatelor şi speciilor pentru care situl a fost desemnat precum şi dezvoltarea durabilă 

a zonei. 

Art. 6. OrganizaŃia membră numeşte sau revocă persoana care este mandatată să o reprezinte în 

Consiliul Consultativ. 

Art. 7. Membrii Consiliului Consultativ pot pierde această calitate în următoarele situaŃii: 

 Prin notificarea scrisă de retragere din consiliul consultativ, făcută administraŃiei sitului; 

 Dacă a săvârşit fapte repetate de încălcare a legislaŃiei privind protecŃia mediului; 

 Dacă a adus prejudicii stării de conservare a habitatelor şi speciilor pentru care situl a fost 

desemnat. 

 dizolvarea organizaŃiei;  

Art. 8.  Consiliul Consultativ de Administrare are următoarele atribuŃii: 
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a) Participă la procesul de elaborare / revizuire a planului de management şi regulament pentru 

gestiunea sitului. 

b) Participă la procesul de elaborare a planurilor de dezvoltare, planurilor de urbanism, 

amenajamentele silvice şi pastorale din sit, alte planuri şi programe.. 

c) Participă la aplicarea Planului de Management şi a altor reglementări. 

d) Participă la evaluarea solicitărilor de desfăşurare a activităŃilor şi investiŃiilor. 

Art. 9. Consiliul Consultativ se întruneşte ori de câte ori este nevoie în plen, pe categorii socio-

profesionale sau în cadrul Comitetului de Coordonare alături de Consiliul ŞtinŃific sau cu specialişti 

desemnaŃi funcŃie de domeniul de competenŃă.  

Art. 10. ŞedinŃele se pot derula dacă sunt prezenŃi minim jumătate plus unu din membrii iar opinia 

este exprimată prin votul a două treimi din numărul total de membrii prezenŃi. PrezenŃa la şedinŃe 

se calculează în raport de situaŃiile prevăzută la articolul 9. 

Art. 11. AdministraŃia Sitului MunŃii łarcu poate solicita şi în scris opinia membrilor Consiliului 

Consultativ de Administrare.  

Art. 12. ŞedinŃele se organizează de către administraŃia sitului, data, locul şi ordinea de zi 

comunicându-se membrilor cu minim 7 zile înainte de data întâlnirii. 

Art. 13. ŞedinŃele sunt conduse de o pesoană desemnată de administraŃia sitului MunŃii łarcu. 

Art. 14. La şedinŃe pot participa ca observatori cu acordul administraŃiei sitului MunŃii łarcu, 

reprezentanŃi ai altor organizaŃii sau persoane fizice interesate. 

Art. 15. Opinia fiecărui membru se consemnează de către un reprezentant al administraŃiei sitului 

în procesul verbal al şedinŃei sau prin adresă scrisă semnată de reprezentantul instituŃiei membre. 

Art. 16. Documentele şi corespondenŃa Consiliului Consultativ de Administrare se înregistrează 

într-un registru de intrări/ieşiri, de către un angajat al administraŃiei. 

Art. 17. Prezentul regulament se poate modifica de către administraŃia sitului MunŃii łarcu luând 

în considerare recomandările membrilor Consiliului Consultativ de Administrare, şi aprobarea 

autorităŃii centrale de mediu. 

 


