Anexa nr. 10 la Planul de Management
REGULAMENTUL REZERVAȚIEI NATURALE LACUL CUEJDEL
1. Dispoziţii generale
Art.1. Rezervaţia Naturală

Lacul Cuejdel, este arie protejată de interes naţional,

înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată pentru noi zone.
Art.2.
(1) Rezervaţia Naturală Lacul Cuejdel face parte din categoria rezervaţiilor naturale care,
potrivit Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, modificată și completată prin Ordonanţa Guvernului nr.
20/2014 și Legea nr. 73/2015, au ca scopuri protecţia şi conservarea unor habitate şi specii
naturale importante sub aspect faunistic, floristic, forestier, hidrologic, geologic, speologic,
paleontologic, pedologic.
(2) Managementul rezervaţiilor naturale se face diferenţiat, în funcţie de caracteristicile
acestora, prin măsuri active de gospodărire pentru a asigura menţinerea habitatelor şi/sau în
vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice. Pe lânga activităţile
ştiinţifice pot fi admise activităţi turistice, educaţionale, organizate. Sunt admise unele activităţi
de valorificare durabilă a unor resurse naturale, precum pescuitul sportiv. Sunt interzise folosinţe
ale terenurilor sau exploatarea resurselor care dăunează obiectivelor de conservare atribuite
înființării ariei protejate.
(3) Rezervaţia Naturală

Lacul Cuejdel corespunde categoriei IV IUCN "arie de

gestionare a habitatelor/speciilor: arie protejată administrată în special pentru conservare prin
intervenţii de gospodărire".
Art.3. Suprafaţa Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel, conform Hotărârii Guvernului nr.
2151/2004, este de 114 ha, fiind cuprinsă în limitele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.
2151/2004.
Art.4. Responsabilitatea managementului Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel revine
Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, Ocolul Silvic Gârcina în baza
Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic modificată și completată prin Ordonanţa de urgenţă a
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Guvernului nr. 193/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2010, Legea nr. 54/2010,
Legea nr. 95/2010, Legea nr. 156/2010, Legea nr. 255/2010, Ordonanţa de urgenţă a Legea nr.
60/2012, Legea nr. 187/2012 și Legea nr. 255/2013, acest teritoriu fiind fond naţional aparţinând
Exercitarea custodiei se realizează potrivit Convenţiei de custodie nr. 4054/2005,

statului.

prelungită prin actul adiţional 157/2010 încheiată cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice.
2. Resurse financiare şi tarife percepute
Art.5. Resursele financiare ale Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel, necesare funcţionării
acesteia şi implementării Planului de management se asigură din bugetul custodelui, respectiv a
instituţiei care a semnat convenția de custodie al Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel cu Agenția
Națională pentru Protecția Mediului.
Art.6.
(1) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a Rezervaţiei
Naturale Lacul Cuejdel, potrivit Planului de management, Custodele instituie următoarele tarife,
astfel:
a) tarife de avizare a activităţilor ce cad în atribuţia şi competenţa de avizare a
Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel;
b) tarife de verificare în teren a solicitărilor de avizare;
c) tarife de recoltare eşantioane pentru activităţi ştiinţifice şi educative;
d) tarife pentru fotografiere şi filmare în scop comercial;
e) tarife de observaţii faună;
(2) Sumele provenite din aceste tarife se utilizează după cum urmează:
a) 75% se fac venit la bugetul Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel;
b) 25% se fac venit la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru a completa
subvenţiile de la bugetul de stat.
(3) Tarifele prevăzute la alineatul 1

constituite ca venituri proprii pentru Custode,

potrivit prevederilor alineatului 2, pot fi utilizate de către acesta pentru desfăşurarea tuturor
activităţilor specifice potrivit Planului de management, precum şi pentru asigurarea drepturilor
de personal ale angajaţilor.
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Art.7. Custodele poate face oricând propuneri de modificare a tarifelor prevăzute la
articolul 7, alineatul 1 din prezentul, precum şi propuneri de instituire a unor noi tarife.
Art.8. Gestionarea resurselor financiare ale Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel cade în
sarcina custodelui şi se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
3. Activităţi permise în Rezervaţia Naturală Lacul Cuejdel
Art.9. În Rezervaţia Naturală Lacul Cuejdel sunt permise următoarele activităţi:
a) ştiinţifice şi educative, cu avizul custodelui;
b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii, cu
avizul custodelui;
c) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
d) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii,
grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei
e) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al
reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, în urma aprobării de
către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
f) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, la propunerea custodelui şi în
urma aprobării Agenției Naționale pentru Protecția Mediului; În cazul în care
calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor
acestora se fac la propunerea custodelui si în urma aprobării autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură;
g) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu
necesită extrageri de arbori şi acţiunile de monitorizare a acestora;
h) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită
evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de
înmulţire, la propunerea custodelui şi în urma aprobării autorităţii publice centrale
care răspunde de silvicultură;
i) activităţi de pescuit sportiv, cu avizul custodelui.
Art.10
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(1) Orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi în arealul Rezervaţiei
Naturale Lacul Cuejdel, respectiv: cercetare, implementare proiecte diverse, amenajări terenuri și
altele asemenea, are obligaţia solicitării unui aviz din partea custodelui.
(2) În vederea solicitării avizului, persoanele fizice şi juridice vor depune la custode o
documentaţie care să cuprindă următoarele documente:
a) Pentru investiţii civile - pentru controlul calamităților naturale:
i.

Cerere, din partea beneficiarului lucrării, prin care se solicită eliberarea avizului;

ii.

Act de proprietate: titlu de proprietate, extras de carte funciară, contract de
vânzare-cumpărare sau de administrare a terenului: contract de concesiune,
contract de folosinţă temporară, precum şi acordul proprietarului terenului, în
cazul dreptului de administrare sau folosinţă temporară;

iii.

Certificat de urbanism eliberat de autorităţile administrației publice locale.

iv.

Memoriu tehnic privind descrierea lucrărilor ce urmează a se efectua pentru
realizarea investiției și altele asemenea;

v.

Plan de încadrare în zonă, conform Planului Urbanistic General;

vi.

Plan de detaliu al investiției cu coordonatele topo ale terenului şi ale investiţiei;

vii.

Studiu de biodiversitate, atunci când investiţia aduce modificări peisajului natural,
studiu realizat de către o persoană fizică/juridică atestată în acest sens;

Din studiu trebuie să reiasă modul în care realizarea investiţiei influenţează existenţa
speciilor şi habitatelor din arealul Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel, precum şi acţiunile
întreprinse de beneficiarul solicitării pentru contracararea eventualelor efecte negative.
b) Pentru implementare proiecte în Rezervaţia Naturală Lacul Cuejdel:
i.

Cerere, din partea titularului/managerului de proiect, prin care se solicită
eliberarea acordului/avizului privind implementarea proiectului;

ii.

Documentaţia proiectului cu detalierea acţiunilor / activităţilor ce urmează a se
implementa, a locaţiilor acestora, a perioadei de desfaşurare și altele asemenea.

iii.

Lista tuturor partenerilor implicaţi în implementarea proiectului;

iv.

Declaraţie pe proprie răspundere a managerului de proiect din care să rezulte că:
nu se vor efectua alte activităţi/ acţiuni decât cele specificate în proiect și se va
pune la dispoziţia custodelui toată baza de date şi rezultatele activităţilor de
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cercetare/monitorizare, cu respectarea drepturilor de autor, în vederea înaintării
către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
Studiu de biodiversitate, atunci când activităţile propuse a se implementa aduc

v.

modificări peisajului natural sau necesită intervenţii asupra speciilor şi habitatelor
din areal, studiu realizat de către o persoană fizică/juridică atestată în acest sens;
Din studiu trebuie să reiasă modul în care implementarea acţiunilor/activităţilor propuse
influenţeaza existenţa speciilor şi habitatelor din arealul Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel,
precum şi acţiunile întreprinse de beneficiarul solicitării pentru contracararea eventualelor efecte
negative.
c) Pentru desfăşurare activităţi de cercetare în arealul Rezervaţiei Naturale Lacul
Cuejdel:
i.

Cerere prin care se solicită eliberarea acordului/avizului privind desfăşurarea
activităţilor/acţiunilor de cercetare;

ii.

Memoriu cu detalierea acţiunilor / activităţilor ce urmează a se efectua, a
locaţiilor acestora, a perioadei de desfaşurare, speciile şi habitatele asupra cărora
se efectuează cercetări;

iii.

Lista tuturor partenerilor implicaţi în efectuarea cercetării;

iv.

Declaraţie pe proprie răspundere a conducătorului echipei de cercetare, din care să
rezulte că: nu se vor efectua alte activităţi/ acţiuni decât cele specificate în
memoriu și se va pune la dispoziţia custodelui toată baza de date şi rezultatele
activităţilor de cercetare/monitorizare, precum şi raportul final, integral al
cercetării, cu respectarea drepturilor de autor, în vederea înaintării către Agenția
Națională pentru Protecția Mediului;

4. Activităţi interzise în arealul Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel
Art.11. În Rezervaţia Naturală Lacul Cuejdel sunt interzise:
a) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi
orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie
şi/sau de conservare;
b) activităţile

de

construcţii-investiţii,

cu

excepţia

celor

destinate

administrării ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare

5

ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii
unor calamităţi naturale.
c) activităţile prevăzute la articolul 10 fără avizele, aprobările şi în condiţiile
specificate;
d) 1. Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic de terenuri.
2.Prin excepţie de la prevederile alineatului 1, scoaterea definitivă sau
temporară din circuitul silvic se poate face numai pentru obiective care
vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţii, sănătăţii
oamenilor şi animalelor şi prevenirea catastrofelor naturale sau pentru
obiectivele destinate cercetării ştiinţifice şi bunei administrări a
Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel.
3. Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic de terenuri de pe
raza ariei naturale protejate, conform alineatului 2, se face numai cu
acordul custodelui si în urma aprobării Agenției Naționale pentru Protecția
Mediului şi a autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii şi/sau
silviculturii.
Art.12.
(1) Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu
excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B, din Ordonanța de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum şi speciile incluse în Lista Roşie
Naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:
a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a
exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor
biologic;
b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de
hibernare şi de migraţie;
c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor
din natură;
d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
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e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea
cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile
ciclului lor biologic, pentru care aria protejată a fost desemnată;
f) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor
luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
(2) Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:
a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor
din natură;
c) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
d) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere
şi de migraţie;
e) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi
capturarea;
f) comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în
stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor
de identificat.
(3) Speciile de păsări prevăzute în anexa nr. 5 C din Ordonanța de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare, sunt acceptate la vânătoare, în afara perioadelor de
reproducere şi creştere a puilor.
(4) În cazul speciilor de păsări migratoare prevăzute în anexa nr. 5 C din Ordonanța de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, este interzisă vânarea
acestora în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de
cuibărit.
(5) Activităţile prevăzute la alineatul 2 litera f) nu sunt interzise în cazul speciilor
prevăzute în anexa nr. 5 D din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
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sălbatice aprobată cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia să fi fost
capturate sau ucise ori obţinute prin mijloace legale.
(6) Pentru speciile indicate în anexa nr. 5 E din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare, activităţile prevăzute la alineatul 2 litera f) pot fi
permise în baza unei autorizaţii speciale eliberate de către autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului.
(7) Autorizaţia prevăzută la alineatul 6 se acordă potrivit procedurii de emitere stabilită
prin ordin al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.
Art.13. Pentru evitarea efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului geologic şi
geomorfologic precum lacul, barajul natural, procesele fluviale și de versant, se interzic:
a) distrugerea, perturbarea sau alterarea arealelor de conservare pentru obiective
geologice;
b) dislocarea, prelevarea rocilor, fosilelor, vegetaţiei de pe aria unui areal de
conservare, fără acordul custodelui;
c) intrarea în perimetrul protejat fără permisul de acces eliberat de custode;
d) schimbarea regimului juridic al unui areal sau al unui teren ce cuprinde un areal
de conservare de interes geologic aflat în proprietate publică.
Art.14. Pe raza Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel mai sunt interzise următoarele
activităţi:
a) abandonarea sau depozitarea deşeurilor de orice fel, cu excepţia locurilor special
amenajate;
b) circulaţia autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor, a altor vehicule cu motor
şi a bicicletelor în afara drumurile publice, forestiere, a traseelor turistice după
indicatoarele sau barierele care le limitează accesul, cu excepția accesului și
circulației forțelor și mijloacelor privind apărarea țării, ordinea publică și
siguranța națională;
c) desfăşurarea de activităţi comerciale de tip ambulant sau amplasarea tonetelor fără
aprobarea custodelui;
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d) distrugerea sau degradarea panourilor informative sau indicatoare, precum şi a
plăcilor, stâlpilor sau semnelor de marcaj de pe traseele turistice;
e) turismul ecvestru în afara traseelor amenajate şi semnalizate corespunzător;
f) fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără avizul custodelui;
g) recoltarea părţii fertile a solului sau a brazdelor de iarbă;
h) desfăşurarea de activităţi în perimetrul Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel sau în
vecinătatea acestuia, ce pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra
speciilor sălbatice şi habitatelor naturale;
i) utilizarea focului deschis pentru diverse activități în perimetrul protejat;
j) realizarea vetrelor de foc în interiorul ariei protejate.

5. Alte reglementări
Art.15.
(1) Sunt interzise activităţile din perimetrul Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel sau din
vecinătatea acestora care pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor
sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au fost desemnate, în lipsa actelor de reglementare
specifice.
(2) Planurile şi/sau proiectele publice ori private pentru care trebuie stabilită necesitatea
efectuării evaluării de mediu/evaluării impactului asupra mediului sunt cele care sunt realizate în
cadrul Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel, indirect legate de aceasta sau necesare pentru
managementul Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel, şi care, fie individual, fie împreună cu alte
planuri/proiecte, pot avea efecte negative semnificative, avându-se în vedere obiectivele de
conservare.
(3) Acordul de mediu sau avizul de mediu pentru proiectele şi/sau planurile prevăzute la
alineatul 2 se emit numai dacă proiectul/planul nu afectează în mod negativ integritatea
Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel.
(4) Prin excepţie de la prevederile alineatul 3, în cazul în care evaluarea de
mediu/evaluarea impactului asupra mediului relevă efecte negative semnificative asupra
Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel şi, în lipsa unor soluţii alternative, proiectul/planul trebuie
totuşi realizat din considerente imperative de interes public major - de exemplu managementul
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riscurilor geomorfologice şi hidrologice, inclusiv din raţiuni de ordin social sau economic,
Agenția Națională pentru Protecția Mediului emite avizul de mediu/acordul de mediu numai
după stabilirea măsurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa reţelei naţionale de
arii naturale protejate.
(5) Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activităţi în Rezervaţia
Naturală Lacul Cuejdel şi, după caz, în vecinătatea acestuia se realizează numai cu avizul
custodelui.
Art.16.

În perimetrul Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel fiind permis ecoturismul, se

permite realizarea de dotări şi amenajări destinate primirii turiştilor precum vetre de foc,
adăposturi și altele asemenea, precum şi desfăşurării activităţilor de educaţie şi instruire
ecologică ce se organizează în cooperare cu autorităţile locale, instituţiile de învăţământ şi cu
organizaţiile neguvernamentale angajate în activităţi de protecţie şi educaţie ecologică.
Art.17. În perimetrul Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel executarea oricăror lucrări pe
ape sau care au legătură cu apele se va face, conform legislației în vigoare, după obținerea
avizului de gospodărire a apelor.
Încălcarea dispozițiilor prezentului

regulament

atrage,

după

caz, răspunderea

contravențională, penală, materială sau civilă, potrivit legislației în vigoare.
Aplicarea prezentului Regulament se face de către Custode și de către personalul
instituțiilor statului, abilitat să constate și să aplice sancțiuni potrivit competențelor legale.
Art. 18. În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea regulamentelor, vor fi
informate autoritățile administrației publice locale competente asupra obligativității actualizării
planurilor de amenajarea teritoriului județean și a planurilor urbanistice generale, prin integrarea
prevederilor referitoare la aria protejată. Obligativitatea acestor demersuri revine administrației
publice locale.
Art. 19. După aprobarea Regulamentului ariei protejate, custodele va informa autoritățile
administrației publice locale competente asupra obligativității actualizării Planului de Amenajare
a teritoriului Județean și a Planului Urbanistic General, prin integrarea prevederilor referitoare la
rezervația naturală în cuprinsul acestora.
Art.20. Pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism care vor fi realizate
ulterior aprobării regulamentelor, în cadrul acestora trebuie să existe prevederi referitoare la aria
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naturală protejată. În acest sens, avizul custodelui ariei naturale protejate este necesar atât pentru
actualizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism existente ce cuprind suprafețe
ale ariilor naturale protejate sau sunt în imediata vecinătate a acestor arii, cât și pentru cele care
vor fi elaborate în viitor.
Art. 21. În vederea localizării cu exactitate a ariei naturale protejate în documenațiile de
amenajarea teritoriului și rubanism, în piesele grafice/desenate ale documentațiilor, este necesar
ca, prin grija autorităților administrației publice locale competente, să fie incluse și limitele ariei
naturale protejate, potrivit prevederilor Ordonanței d de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 22. Obligativitatea instituţiilor abilitate, de a înştiinţa în prealabil Custodele ariei
naturale protejate, pentru a interveni în cazul producerii de fenomene de forţă majoră este
arbitrară şi forţată, întrucât în eventualitatea producerii unor dezastre sau calamităţi naturale, în
baza prerogativelor conferite de cadrul legal cu aplicabilitate în domeniu, prefectul va dispune şi
urmări executarea acelor dispoziţii necesare pentru limitarea/înlăturarea deîndată a efectelor
acestora.
Art. 23. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea
contravenţională, penală, materială sau civilă, potrivit legislaţiei în vigoare. Aplicarea
prezentului Regulament se face de către Custode și de către personalul instituţiilor statului,
abilitat să constate şi să aplice sancţiuni potrivit competenţelor legale.
Art. 24. În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul, cu modificărite şi completările ulterioare, după aprobarea prezentului regulament,
autoritățile publice locale competente au obligația de a actualiza documentațiile de amenajarea
teritoriului şi urbanism, prin integrarea în cuprinsul lor a prevederilor referitoare la aria naturală
protejată. Totodată, documentațiile de amenajarea teritoriului şi urbanism care vor fi realizate
ulterior aprobării prezentului regulament trebuie să conțină prevederi referitoare la aria naturală
protejată.
Art. 25. Avizul Custodelui ariei naturale protejate este necesar atât pentru actualizarea
documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism existente, cât şi pentru cele care vor fi
elaborate în viitor.
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Art. 26. În vederea localizării cu exactitate a ariei naturale protejate în documentaţiile de
amenajarea teritoriului şi urbanism, în piesele grafice/desenate ale documentaţiilor, este necesar
ca, prin grija autorităţilor administraţiei publice locale competente, să fie incluse şi limitele ariei
naturale protejate, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
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Anexa nr. 1 la Regulament
Harta ariei naturale protejate
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