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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI CONSULTATIV DE ADMINISTRARE AL
SITURILOR NATURA 2000 ROSCI 0253 TRASCĂU ȘI ROSPA 0087 MUNȚII TRASCĂULUI
Cap. 1. Rolul Consiliului Consultativ de Administrare
Art. 1. Prezentul Regulament are la bază prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei sălbatice cu
modificările și completările ulterioare, precum și Contractul de Administrare al siturilor Natura 2000
Trascău nr. 1/2010.
Art.2. Componența Consiliului Consultativ de Administrare al Siturilor Natura 2000 Trascău, denumit în
continuare Consiliu Consultativ, se realizează în urma solicitărilor tuturor factorilor interesați, în baza
propunerilor făcute de către Administrația siturilor Natura 2000 Trascău și se aprobă de autoritatea
publică centrală pentru protecția mediului.
Cap. 2. Organizarea Consiliului Consultativ de Administrare
Art.3. Conform prevederilor Art. 19 din OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Consultativ se propune de Administrația Siturilor
Natura 2000 Trascău și se aprobă de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.
Art.4. Organizația sau instituția membră numește sau revocă persoana care este mandatată să o
reprezinte în Consiliul Consultativ.
Art.5. Membrii Consiliului Consultativ pot pierde această calitate în următoarele condiții:
a) prin notificarea scrisă de retragere din Consiliul Consultativ, adresată Administrației siturilor;
b) dacă a săvârșit fapte de încălcare a legislației privind protecția mediului;
c) în cazul dizolvării organizației.
Art.6. Conform prevederilor OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Consultativ
va fi format din reprezentanți ai ONG-urilor cu activitate pe suprafața siturilor, reprezentanți ai
administrațiilor locale, județene și naționale, instituții, regii autonome, agenți economici ș.a.
Art.7. Consiliul Consultativ de Administrare al siturilor Natura 2000 Trascău va avea în componență
reprezentanți ai sectorului guvernamental, public și privat cu interese în zona siturilor Natura 2000
Trascău, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
Art.8. Consiliul Consultativ are următoarele atribuții:
a) este consultat în procesul de elaborare/revizuire a Planului de management integrat al siturilor Natura
2000 Trascău;
b) formulează propuneri referitoare la direcțiile strategice pe care le va urma Administrația siturilor;
c) formulează puncte de vedere cu privire la avizarea unor planuri, proiecte sau activități cu potențial
impact asupra mediului și al habitatelor și speciilor pentru care siturile Natura 2000 Trascău au fost
declarate, la cererea Directorului Administrației Siturilor Natura 2000 Trascău.
Cap. 3. Funcționare
Art.9. Consiliul Consultativ se întrunește anual în ședință ordinară sau la convocarea Directorului
Administrației sau la inițiativa a cel puțin jumătate din membrii Consiliului.
Art.10. Ședințele Consiliului Consultativ se vor derula doar dacă sunt prezenți minim jumătate plus unu
din membrii acestuia, iar recomandările se adoptă prin votul a două treimi din numărul total de membri
prezenți.
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Art.11. Administrația Siturilor Natura 2000 Trascău poate solicita și în scris opinia membrilor Consiliului
Consultativ.
Art.12. Ședințele se organizează de Administrația sitului. Data defășurării ședințelor, locul și ordinea de zi,
se comunică membrilor Consiliului Consultativ cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte.
Art.13. Ședințele sunt conduse de un președinte desemnat prin votul celor prezenți la propunerea
reprezentantului Administrației. Secretariatul ședințelor se realizează de către un secretar desemnat prin
votul majorității celor prezenți.
Art.14. La ședințe pot participă ca observatori, reprezentanți ai altor organizații sau persoane fizice,
interesate, cu acordul Administrației.
Art.15. Opinia fiecărui membru se consemnează de către un reprezentant al Administrației în procesul
verbal al ședinței, sau prin adresa scrisă și semnată de reprezentantul instituției membre.
Art.16. Documentele și corespondența Consiliului Consultativ se înregistrează în registrul de intrări –ieșiri,
de către un angajat al Administrației.
Cap. 4. Dispoziții tranzitorii și finale
Art.17. Prezentul Regulament se poate modifica de către Administrație, luând în considerare
recomandările membrilor Consiliului Consultativ și cu aprobarea autorității centrale de mediu.
Art.18. Anexa 1. „Componența Consiliului Consultativ de Administrare al siturilor Natura 2000 Trascău”
face parte integrantă din prezentul Regulament.

