CONSILIUL JUDEğEAN BIHOR
CABINET PREùEDINTE
Nr_________ / ___________

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea REGULAMENTULUI DE EMITERE A
AVIZULUI DIN PARTEA CUSTODELUI - CONSILIUL JUDE܉EAN BIHOR
PENTRU ACTIVITĂ܉I DERULATE PE TERITORIUL SITURILOR NATURA 2000 ܈i
aprobarea Nomenclatorului de tarife pentru lucrările si serviciile care se prestează de către
Consiliul Jude܊ean Bihor - Custode al siturilor Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul
Mun܊ii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200
"Platoul Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie"
Începând din data de 03.03.2014, prin semnarea conven܊iilor de custodie cu Ministerul
Mediului ܈i Schimbărilor Climatice, Consiliul Jude܊ean Bihor a dobândit calitatea de custode
pentru Siturile Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Mun܊ii Bihorului - Codru Moma", ROSCI
0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI
0267 "Valea Ro܈ie".
Totodată, prin Hotărârea Consiliului Jude܊ean Bihor nr. 41/31.03.2014 s-a aprobat
preluarea în custodie de către Jude܊ul Bihor a siturilor Natura 2000 ROSCI0084 Ferice-Plai,
ROSCI0200 Platoul Vaúcău, ROSCI0267 Valea Roúie, ROSCI0347 Pajiútea Fegernic,
ROSCI0291 Coridorul MunĠii Bihorului - Codru Moma ܈i asigurarea fondurilor necesare pentru
activită܊ile care vor fi derulate conform conven܊iilor de custodie.
Prin Hotărârea nr.120/30.05.2014 s-a aprobat REGULAMENTUL DE EMITERE A
AVIZULUI DIN PARTEA CUSTODELUI - CONSILIUL JUDE܉EAN BIHOR PENTRU
ACTIVITĂ܉I DERULATE PE TERITORIUL SITURILOR NATURA 2000 ROSCI 0291
"Coridorul Mun܊ii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200
"Platoul Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie".
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului úi schimbărilor climatice nr.
1470/2013 privind aprobarea metodologiei de atribuire a administrării ܈i custodiei ariilor
naturale protejate, custodele are obliga܊ia de a emite avize tuturor solicitan܊ilor care desfă܈oară
activită܊i pe teritoriul siturilor Natura 2000.
De asemenea, art.30 din Ordonan܊a de urgen܊ă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei úi faunei sălbatice prevede la alin.(3): "Pentru
completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate,
administratorii/custozii acestora pot institui un sistem de tarife, ce se stabileúte de
administratorul/custodele ariei naturale protejate úi se constituie ca venituri proprii pentru
sistemul de arii naturale protejate." iar la alin. (5): "Sumele provenite din tarifele prevăzute la
alin. (4) se fac venit la bugetul administraĠiei ariei naturale protejate, pentru realizarea
obiectivelor din planul de management."
Având în vedere cele maisus men܊ionate precum ܈i Nota de fundamentare nr.7553 din
04.06.2014 a Consiliului de exercitare a custodiei constituit prin Dispozi܊ia nr. 606 din
28.10.2013 a Pre܈edintelui Consiliului Jude܊ean Bihor se impune modificarea regulamentului de
emitere a avizului pentru siturile Natura 2000 unde Consiliul Jude܊ean Bihor este custode prin
introducerea anumitor reglementări în acest sens precum ܈i aprobarea Nomenclatorului
TARIFELOR pentru lucrările si serviciile care se prestează de către Consiliul Jude܊ean Bihor Custode al siturilor Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Mun܊ii Bihorului - Codru Moma",
ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai",
ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie".

În conformitate cu prevederile art.97 alin.(2) din Legea nr.215/2001 – legea administraĠiei
publice locale - republicată, cu modificările úi completările ulterioare,

PREùEDINTELE CONSILIULUI JUDEğEAN BIHOR
PROPUNE
adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea REGULAMENTULUI DE EMITERE A
AVIZULUI DIN PARTEA CUSTODELUI-CONSILIUL JUDE܉EAN BIHOR PENTRU
ACTIVITĂ܉I DERULATE PE TERITORIUL SITURILOR NATURA 2000 ܈i aprobarea
Nomenclatorului de tarife pentru lucrările si serviciile care se prestează de către Consiliul
Jude܊ean Bihor - Custode al siturilor Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Mun܊ii Bihorului Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Va܈cău", ROSCI 0084
"Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie"

PRE܇EDINTE,
Cornel POPA

CONSILIUL JUDEğEAN BIHOR
DIREC܉IA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr_________ / ___________

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea REGULAMENTULUI DE EMITERE A AVIZULUI
DIN PARTEA CUSTODELUI - CONSILIUL JUDE܉EAN BIHOR
PENTRU ACTIVITĂ܉I DERULATE PE TERITORIUL SITURILOR NATURA 2000 ܈i
aprobarea Nomenclatorului de tarife pentru lucrările si serviciile care se prestează de către
Consiliul Jude܊ean Bihor - Custode al siturilor Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Mun܊ii
Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Va܈cău",
ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie"

Având în vedere:
 Expunerea de motive nr. ___________ din ________ 2014 a Pre܈edintelui Consiliului
Jude܊ean Bihor;
 Nota de fundamentare nr.7553 din 04.06.2014 întocmită de Consilul de exercitare a
custodiei constituit prin Dispozi܊ia nr. 606 din 28.10.2013 a Pre܈edintelui Consiliului
Jude܊ean Bihor prin care se propune un proiect de hotărîre privind modificarea
REGULAMENTULUI DE EMITERE A AVIZULUI DIN PARTEA CUSTODELUI CONSILIUL JUDEЯEAN BIHOR PENTRU ACTIVITĂЯI DERULATE PE
TERITORIUL SITURILOR NATURA 2000 Юi aprobarea Nomenclatorului de tarife
pentru lucrările Юi serviciile care se prestează de către Consiliul Judeаean Bihor Custode al siturilor Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Munаii Bihorului - Codru
Moma", ROSCI 0347 "PajiЮtea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul VaЮcău", ROSCI
0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea RoЮie";
 Hotărârea Consiliului Jude܊ean Bihor nr. 120/30.05.2014 privind aprobarea
REGULAMENTULUI DE EMITERE A AVIZULUI DIN PARTEA CUSTODELUI CONSILIUL JUDE܉EAN BIHOR PENTRU ACTIVITĂ܉I DERULATE PE
TERITORIUL SITURILOR NATURA 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Mun܊ii
Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul
Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie"
܉inând cont de prevederile:
 Art. 91 alin.(1) lit.c), alin (5) lit. a) pct. 9 ܈i 10 din Legea nr. 215/2001 a administra܊iei
publice locale, republicată, cu modificările ܈i completările ulterioare, conform cărora
consiliul judeĠean îndeplineúte „atribuĠii privind gestionarea patrimoniului judeĠului”
precum ܈i faptul că „asigură, potrivit competenĠelor sale úi în condiĠiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeĠean privind protecĠia úi
refacerea mediului; conservarea, restaurarea úi punerea în valoare a monumentelor
istorice úi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice úi rezervaĠiilor naturale;”
 Art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanĠele publice locale, potrivit
căruia: „AutorităĠile administraĠiei publice locale au următoarele competenĠe úi
responsabilităĠi în ceea ce priveúte finanĠele publice locale: b) stabilirea, constatarea,
controlul, urmărirea úi încasarea impozitelor úi taxelor locale, precum úi a oricăror alte
venituri ale unităĠilor administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de
specialitate, în condiĠiile legii;”
 Art. 91 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administra܊iei publice locale,
republicată, cu modificările ܈i completările ulterioare coform căruia consiliul jude܊ean
„stabileúte impozite úi taxe judeĠene, în condiĠiile legii”;



Art.7, alin 2 din Legea nr.52/2003 privind transparenĠa decizională în administraĠia
publică locală cu modificările úi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.98 coroborat cu art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 – legea
administraĠiei publice locale - republicată, cu modificările úi completările ulterioare,
PROPUNEM
emiterea Proiectului de hotărâre privind modificarea REGULAMENTULUI DE
EMITERE A AVIZULUI DIN PARTEA CUSTODELUI - CONSILIUL JUDE܉EAN
BIHOR PENTRU ACTIVITĂ܉I DERULATE PE TERITORIUL SITURILOR NATURA
2000 ܈i aprobarea Nomenclatorului de tarife pentru lucrările si serviciile care se prestează
de către Consiliul Jude܊ean Bihor - Custode al siturilor Natura 2000 ROSCI 0291
"Coridorul Mun܊ii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI
0200 "Platoul Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie"
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Dimitrie Musca
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii úi
legalităĠii în solidar cu întocmitorul înscrisului

Vizat Serviciul Juridic – Contencios,
Am luat la cunoútinĠă de acest înscris oficialúi îmi asum
responsabilitatea din punct de vedere al legalităĠii

Întocmit,
ùef serviciu,
Mariana VanĠ
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial

CONSILIUL JUDEğEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
PROIECT
HOTĂRÂREA
nr. _________ din __________2014
privind modificarea REGULAMENTULUI DE EMITERE A AVIZULUI DIN PARTEA
CUSTODELUI - CONSILIUL JUDE܉EAN BIHOR
PENTRU ACTIVITĂ܉I DERULATE PE TERITORIUL SITURILOR NATURA 2000 ܈i
aprobarea Nomenclatorului de tarife pentru lucrările si serviciile care se prestează de către
Consiliul Jude܊ean Bihor - Custode al siturilor Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Mun܊ii
Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Va܈cău",
ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie"

:
:
:

:

:
:
:
:

:
:

:

Având în vedere:
Expunerea de motivr nr. _______ din ________2014 a Pre܈edintelui Consiliului Jude܊ean
Bihor;
Raportul de specialitate întocmit de către Direc܊ia Generală Economică nr.__________ din
_______2014;
Raportul de avizare emis de către Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget –
finan܊e ܈i administrarea domeniului public ܈i privat al jude܊ului nr. ________ din
______2014, Raportul de avizare nr. ________ din ________2014 al Comisiei juridice,
dezvoltare regională ܈i cooperare transfrontalieră ܈i Raportul de avizare nr. _______ din
______2014 al Comisiei pentru protec܊ia mediului, turism ܈i agricultură;
Dispozi܊ia nr. 606 / 28.10.2013 privind constituirea ܈i componen܊a Consiliului de Exercitare
a Custodiei pentru ariile naturale protejate care se întind total sau par܊ial pe teritoriul
jude܊ului Bihor ܈i se vor atribui în custodie în cea de-a 5-a sesiune de atribuire conform
Ordinului Ministrului Mediului ܈i Schimbărilor Climatice nr. 1470/2013;
Nota de fundamentare nr. 7553 din 04.06.2014 a Consiliului de exercitare a custodiei;
܉inând cont de prevederile:
Ordinului ministrului mediului úi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea
Metodologiei de atribuire a administrării úi a custodiei ariilor naturale protejate;
Ordonan܊a de urgen܊ă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei úi faunei sălbatice;
Ordinului ministrului mediului ܈i pădurilor nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de
avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru
vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaĠiilor úi eliberarea de avize
conform legii, pentru fotografiatul úi filmatul în scop comercial;
Legii nr. 273/2006 privind finanĠele publice locale;
Hotărârii Consiliului Jude܊ean Bihor nr. 41 / 31.03.2014 privind aprobarea preluării în
custodie de către Jude܊ul Bihor a siturilor Natura 2000 ROSCI0084 Ferice-Plai, ROSCI0200
Platoul Vaúcău, ROSCI0267 Valea Roúie, ROSCI0347 Pajiútea Fegernic, ROSCI0291
Coridorul MunĠii Bihorului - Codru Moma ܈i asigurarea fondurilor necesare pentru
activită܊ile care vor fi derulate conform conven܊iilor de custodie;
Conven܊iile de custodie nr. 337, 338, 339, 340, 341/03.03.2014 încheiate între Ministerul
Mediului ܈i Schimbărilor Climatice în calitate de autoritate responsabilă ܈i Consiliul Jude܊ean

Bihor în calitate de custode pentru siturile Natura 2000 ROSCI0084 Ferice-Plai, ROSCI0347
Pajiútea Fegernic, ROSCI0267 Valea Roúie, ROSCI0200 Platoul Vaúcău, ROSCI0291
Coridorul MunĠii Bihorului - Codru Moma;
: Hotărârii Consiliului Jude܊ean Bihor nr. 120/30.05.2014 privind aprobarea
REGULAMENTULUI DE EMITERE A AVIZULUI DIN PARTEA CUSTODELUI CONSILIUL JUDE܉EAN BIHOR PENTRU ACTIVITĂ܉I DERULATE PE TERITORIUL
SITURILOR NATURA 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Mun܊ii Bihorului - Codru Moma",
ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai",
ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie"
: Art.7, alin 2 din Legea nr.52/2003 privind transparenĠa decizională în administraĠia publică
locală cu modificările úi completările ulterioare;
: Art. 91 alin.(1) lit."c", alin (5) lit. "a" pct. 9 si 10 din Legea nr. 215/2001 a administra܊iei
publice locale, republicată, cu modificările ܈i completările ulterioare;
În temeiul art. 97 ܈i 98 din Legea nr. 215/2001 a administra܊iei publice locale, republicată, cu
modificările ܈i completările ulterioare;
CONSILIUL JUDE܉EAN BIHOR
HOTĂRĂ܇TE:
Art. 1 Se aprobă modificarea Regulamentului de emitere a avizului din partea custodelui Consiliul Jude܊ean Bihor - pentru activită܊i derulate pe teritoriul siturilor Natura 2000 ROSCI 0291
"Coridorul Mun܊ii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul
Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie", conform Anexei 1 care face parte
integrantă din această hotărâre
Art. 2 Se aprobă Nomenclatorul de tarife pentru lucrările si serviciile care se prestează de
către Consiliul Jude܊ean Bihor - Custode al siturilor Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Mun܊ii
Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Va܈cău", ROSCI
0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie", conform Anexei 2 care face parte integrantă din această
hotărâre.
Art. 3 Sumele provenite din tarifele prevăzute la art.2 se fac venit la bugetul administra܊iei
ariilor naturale protejate, pentru realizarea obiectivelor din planurile de ac܊iune, respectiv planurile de
management unde este cazul.
Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei orice altă dispozi܊ie contrară se abrogă.
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire se încredin܊ează Direc܊ia Generală Economică.
Art. 6 Aducerea la cuno܈tin܊ă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
Monitorul Oficial al jude܊ului Bihor.
Art. 7 Prezenta se comunică la:
-InstituĠia Prefectului – Jude܊ul Bihor;
-Cabinetul Preúedintelui Consiliului JudeĠean Bihor;
-Direc܊ia Tehnică;
-DirecĠia Generală Economică;
-Compartimentul RelaĠii cu Consilierii;
-Membrilor Consiliului de Exercitare a Custodiei.

PRE܇EDINTE,
Cornel POPA

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeрean Bihor nr. ___________ din _________________ privind privind
modificarea REGULAMENTULUI DE EMITERE A AVIZULUI DIN PARTEA CUSTODELUI - CONSILIUL
JUDEпEAN BIHOR PENTRU ACTIVITĂпI DERULATE PE TERITORIUL SITURILOR NATURA 2000 оi
aprobarea Nomenclatorului de tarife pentru lucrările si serviciile care se prestează de către Consiliul Judeрean
Bihor - Custode al siturilor Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Munрii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347
"Pajiоtea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Vaоcău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Roоie"

VIZAT,
PREʓEDINTE
Cornel POPA

REGULAMENT DE EMITERE A AVIZULUI DIN PARTEA CUSTODELUI CONSILIUL JUDEʕEAN BIHOR
PENTRU ACTIVITăʕI DERULATE PE TERITORIUL SITURILOR NATURA 2000
ROSCI 0291 "Coridorul Munʖii Bihorului - Codru Moma"
ROSCI 0347 "Pajiʔtea Fegernic"
ROSCI 0200 "Platoul VaʔcĄu"
ROSCI 0084 "Ferice-Plai"
ROSCI 0267 "Valea Roʔie"
1. Emiterea avizului pentru exploatarea resurselor naturale
Documentaʖia necesarĄ pentru avizare:
- Cerere către Consiliul Judeʕean Bihor, Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat,
conform Ordinului MMSC 1470/2013, conʕinând obligatoriu: identitatea solicitantului (copia codului unic de
înregistrare cu menʕionarea codului CAEN din care rezultă dreptul de a desfăʓura activitatea pentru care se
solicită avizul), date de contact (adresă, număr de telefon fix, mobil, fax), activitatea care face obiectul solicitării
- Dovada legală a proprietăʕii/dreptului de utilizare a terenului
- Alte documente considerate relevante de către solicitant
- Consiliul Judeʕean Bihor prin Consiliul de Exercitare a Custodiei îʓi rezervă dreptul de a solicita informaʕii
suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul.
Documentaʖie suplimentarĄ necesarĄ pentru avizare activitĄʖi de exploatare a materialului lemnos:
- Act de punere în valoare
- Lista UP/UA din care se prevede exploatarea materialului lemnos
- Harʕi in format digital cu UP/UA din care se prevede exploatarea materialului lemnos, georeferenʕiate în sistem
Stereo 70.
Documentaʖie suplimentarĄ necesarĄ pentru avizare activitĄʖi de prognozĄ ʔi combatere a dĄunĄtorilor
forestieri:
- Lista cu UP, UA în care se amplasează arborii cursă
- Lista cu numărul de arbori propuʓi spre extragere rezultaʕi din statistică ʓi prognoză.
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Documentaʖie suplimentarĄ necesarĄ pentru avizare activitĄʖi de vânĄtoare:
- Ordinul MMP care aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este
permisă pentru sezonul de vânătoare în curs, ʓi anexele cu speciile propuse pentru recoltare
- Harta/schiʕa fondului sau a fondurilor de vânătoare de pe care se propune extragerea.
Documentaʖie suplimentarĄ necesarĄ pentru avizare activitĄʖi de recoltare fructe de pĄdure, ciuperci ʔi
plante medicinale de cĄtre persoane fizice, juridice care deʖin/administreazĄ terenuri în cadrul Sitului
Natura 2000 vizat:
- Avizul din partea Academiei Române;
- Declararea speciilor de fructe de pădure, ciuperci ʓi/sau plante medicinale pentru care se doreʓte
recoltarea/achiziʕia ʓi lista centrelor de recoltare/achiziʕie cu locaʕia acestora;
- Copie după studiul de evaluare a stării resurselor biologice din flora ʓi fauna sălbatică elaborat de unităʕile
atestate în domeniu, solicitat de Academia Română;
- Raport privind cantităʕile recoltate în anul precedent de către solicitant de pe teritoriul Sitului Natura 2000 vizat,
în baza avizelor emise (dacă este cazul);
- Acordul proprietarilor/administratorilor terenurilor de pe care se propune recoltarea;
- Declaraʕie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor art. 22, alin (9), lit. i) din OUG 57/2007 cu
modificările ʓi completările ulterioare.
Documentaʖie suplimentarĄ necesarĄ pentru avizare activitĄʖi de pĄʔunat:
- Denumirea, localizarea ʓi suprafaʕa trupului de păʓune;
- Lista cu speciile de animale care se păʓunează ʓi numărul acestora, pe specie;
- Hartă/schiʕă sau inventar de coordonate geografice cu localizarea amplasamentelor stânelor ʓi/sau a
adăposturilor pastorale ʓi a locurilor de târlire;
- Declaraʕie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor art. 22, alin (6), lit. c) ʓi/sau alin (9), lit. c) din
OUG 57/2007 cu modificările ʓi completările ulterioare
Documentaʖie suplimentarĄ necesarĄ pentru avizare activitĄʖi de exploatare a resurselor minerale:
- Copie după licenʕa de exploatare a resurselor minerale
Emiterea avizului
ActivitĄʖi de exploatare masĄ lemnoasĄ:
Avizarea se face fără consultarea Comitetului Consultativ (CC) al Sitului Natura 2000 vizat (pt. partizi, produse
principale)
Avizarea se face fără consultarea CC al Sitului Natura 2000 vizat. (pt. partizi, produse secundare)
Avizarea se face fără consultarea CC al Sitului Natura 2000 vizat. (pt. partizi, tăieri igienă ʓi accidentale)
ActivitĄʖi de recoltare produse accesorii din fond forestier, vânĄtoare:
Avizarea se face fără consultarea CC al Sitului Natura 2000 vizat.
ActivitĄʖi de pĄʔunat:
Avizarea se face fără consultarea CC al Sitului Natura 2000 vizat.
ActivitĄʖi de exploatare resurse minerale:
Avizarea se face cu consultarea CC al Sitului Natura 2000 vizat.

2


Exemplificarea unor categorii de activitĄʖi care pot fi incluse în aceastĄ secʖiune:
- Exploatarea masei lemnoase în afara zonei de conservare specială (produse principale, produse secundare,
tăieri de igienă ʓi accidentale, doborâturi de vânt, zăpadă, combatere dăunători - Ipidae, alte insecte, ciuperci,
rozătoare etc.)
- Recoltarea de fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale, conuri, melci etc. ʓi deschiderea punctelor de
achiziʕie, în afara zonei de conservare specială
- Extragerea cotelor de recoltă - vânătoare în afara zonei de conservare specială
- Păʓunarea cu animale domestice în interiorul sau în afara zonei de conservare specială
- Exploatarea resurselor minerale (cariere, balastiere, etc.), în afara zonei de conservare specială
Documentele necesare în vederea obʕinerii avizului se depun în copie la registratura Consiliului Judeʕean Bihor,
în atenʕia Consiliului de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat, cu ʓtampile ʓi semnături lizibile,
într-un dosar plic la care se anexează un suport magnetic care să conʕină toate documentele în format
electronic (.jpg, .pdf sau .doc). La analiza dosarului se vor verifica toate documentele ʓi în format electronic.
Documentaʕia nu va fi analizată decât dacă, în urma verificării, aceasta conʕine toate documentele specificate în
prezenta procedură. În vederea emiterii avizului, Consiliului de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000
vizat, îʓi rezervă dreptul de a solicita informaʕii suplimentare.
Solicitările depuse vor fi analizate ʓi, după caz, avizate de către Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl
Natura 2000 vizat, în termen de:
30 zile calendaristice de la primire pentru solicitările care nu necesită consultarea Comitetului Consultativ sau
de la data primirii răspunsului la solicitarea de informaʕii suplimentare.
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea Comitetului Consultativ,
sau de la data primirii răspunsului la solicitarea de informaʕii suplimentare.
5 zile calendaristice de la primirea unei solicitări cu documentaʕie completă sau de la primirea informaʕiilor
suplimentare, pentru activităʕile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră ʓi faună, în scopul
comercializării;
2. Emiterea avizului pentru strategii, programe, planuri ʔi proiecte de activitĄʖi privind utilizarea terenului
ʔi a resurselor
Documentaʖia necesarĄ pentru avizare:
- Cerere către Consiliul Judeʕean Bihor, Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat,
conform Ordinului MMSC 1470/2013, conʕinând obligatoriu: identitatea solicitantului (copia codului unic de
înregistrare), date de contact (adresă, număr de telefon fix, mobil, fax)
- Documentaʕia care face obiectul avizării, în format electronic ʓi tipărit, inclusiv anexe tip hartă (in format GIS –
stereo 70)
- Amenajamentele in format electronic si tipărit dacă este cazul
- Lista UA/UP
- In cazul amenajamentelor silvice procesul verbal de la conferinʕa a doua de amenajare
- Alte documente considerate relevante de către solicitant
- Consiliul Judeʕean Bihor prin Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat, îʓi rezervă
dreptul de a solicita informaʕii suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul;

3


Emiterea avizului
- Avizarea se face cu consultarea Comitetului Consultativ (CC) al Sitului Natura 2000 vizat (pentru documentaʕii
de urbanism, amenajamente silvice - altele decât cele pentru fond forestier proprietate a statului, planuri de
management ale bazinelor hidrografice)
- Avizarea se face cu sau fără consultarea Comitetului Consultativ (CC) al Sitului Natura 2000 vizat (pentru alte
tipuri de documentaʕii), în funcʕie de complexitatea dosarului.
Exemplificarea unor categorii de activitĄʖi care pot fi incluse în aceastĄ secʖiune:
- Realizarea/actualizarea PUG, PUZ, PATZ, PATJ etc.
- Realizarea de strategii de dezvoltare comunitară
- Realizarea de programe privind planificarea ʓi dezvoltarea sectorială
- Realizarea/actualizarea amenajamentelor silvice
- Realizarea/reactualizarea planurilor de management ale bazinelor hidrografice
- Amenajarea unor trasee turistice noi
- Proiecte privind derularea unor activităʕi
Documentele necesare în vederea obʕinerii avizului se depun în copie la registratura Consiliului Judeʕean Bihor,
în atenʕia Consiliului de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat, cu ʓtampile ʓi semnături lizibile,
într-un dosar plic la care se anexează un suport magnetic care să conʕină toate documentele în format
electronic (.jpg, .pdf sau .doc). La analiza dosarului se vor verifica toate documentele ʓi în format electronic.
Documentaʕia nu va fi analizată decât dacă, în urma verificării, aceasta conʕine toate documentele specificate în
prezenta procedură. În vederea emiterii avizului, Consiliului de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000
vizat, îʓi rezervă dreptul de a solicita informaʕii suplimentare.
Solicitările depuse vor fi analizate ʓi, după caz, avizate de către Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl
Natura 2000 vizat, în termen de:
30 zile calendaristice de la primire pentru solicitările care nu necesită consultarea CC
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea CC, sau de la data
primirii solicitărilor suplimentare.
3. Emiterea avizului pentru intervenʖii în ecosisteme în zone de conservare specialĄ
Documentaʖia necesarĄ pentru avizare:
- Cerere către Consiliul Judeʕean Bihor, Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat,
conform Ordinului MMSC 1470/2013, conʕinând obligatoriu: identitatea solicitantului (copia codului unic de
înregistrare), date de contact (adresă, număr de telefon fix, mobil, fax), activitatea care face obiectul
solicitării, argumentele care fundamentează solicitarea, opis de documente (listă cu enumerarea tuturor
documentelor ʓi anexelor ataʓate la dosar, fiecare având un număr distinct)
- Alte documente considerate relevante de către solicitant
- Consiliul Judeʕean Bihor prin Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat, îʓi rezervă
dreptul de a solicita informaʕii suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul.
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Documentaʖie suplimentarĄ necesarĄ pentru avizare activitĄʖi de prevenire ʔi combatere a dĄunĄtorilor
forestieri:
- Memoriu justificativ, document sintetic cuprinzând următoarele informaʕii detaliate: suprafaʕa totală însumată,
preconizată a fi afectată de activitatea propusă, exprimată cu acurateʕe cât mai mare (în mp sau ha), volumul
total însumat al masei lemnoase propusă pentru extragere (în mc), volumul de masă lemnoasă defalcat pe specii,
numărul de arbori propuʓi pentru extragere pe specii
- Descrierea din punct de vedere statistic a evoluʕiei fenomenului pentru care se solicită derogarea: se va include
o situaʕie centralizată începând cu data primei constatări a fenomenului, valori prognozate ale impactului, valorile
înregistrate ale impactului, măsurile deja adoptate pentru limitarea fenomenului, rezultatele obʕinute ca urmare a
măsurilor adoptate în cicluri anuale (vegetative ʓi de producʕie), măsurile propuse pentru continuarea programului
de prevenire ʓi combatere a atacurilor de dăunători, etc.
- Hartă pe care să fie delimitate suprafaʕa sau suprafeʕele care fac obiectul solicitării
- Documentele prevăzute de Anexa nr. 12 la OM 504/2006
- Actul de punere în valoare
- Fotografii relevante ale fenomenului supus analizei ʓi solicitării de derogare
- Procesul verbal de constatare privind oportunitatea extragerii masei lemnoase ca urmare a verificării în teren a
celor pentru care se solicită derogarea, cu semnături ʓi ʓtampile
Emiterea avizului
Avizarea se face cu consultarea Comitetului Consultativ (CC) al Sitului Natura 2000 vizat.
Exemplificarea unor categorii de activitĄʖi care pot fi incluse în aceastĄ secʖiune:
- Acʕiunile de prevenire a înmulʕirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, úi
acʕiunile de monitorizare a acestora (amplasare de arbori cursă, capcane feromonale, etc.)
- Acʕiunile de combatere a înmulʕirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului
lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulʕire
- Acʕiunile de înlăturare a efectelor unor calamităʕi
- Intervenʕiile pentru menʕinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităʕi
biotice care constituie obiectul protecʕiei
- Intervenʕiile în scopul reconstrucʕiei ecologice a ecosistemelor naturale ʓi al reabilitării unor ecosisteme
necorespunzătoare sau degradate
Documentele necesare în vederea obʕinerii avizului se depun în copie la registratura Consiliului Judeʕean Bihor,
în atenʕia Consiliului de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat, cu ʓtampile ʓi semnături lizibile,
într-un dosar plic la care se anexează un suport magnetic care să conʕină toate documentele în format
electronic (.jpg, .pdf sau .doc). La analiza dosarului se vor verifica toate documentele ʓi în format electronic.
Documentaʕia nu va fi analizată decât dacă, în urma verificării, aceasta conʕine toate documentele specificate în
prezenta procedură. În vederea emiterii avizului, Consiliului de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000
vizat, îʓi rezervă dreptul de a solicita informaʕii suplimentare.
Solicitările depuse vor fi analizate ʓi, după caz, avizate de către Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl
Natura 2000 vizat, în termen de:
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea Comitetului Consultativ,
sau de la data primirii solicitărilor suplimentare.
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4. Emiterea avizului pentru realizarea de construcʖii în intravilan/extravilan
Documentaʖia necesarĄ pentru avizare:
- Cerere către Consiliul Judeʕean Bihor, Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat,
conform Ordinului MMSC 1470/2013, conʕinând obligatoriu: identitatea solicitantului (copie BI/CI pentru persoane
fizice, copia codului unic de înregistrare pentru persoane juridice), date de contact (adresă, număr de telefon fix,
mobil, fax), date despre destinaʕia construcʕiei ʓi numărul topografic al locaʕiei pe care se va realiza construcʕia
- Certificat de Urbanism
- Dovada legală a proprietăʕii/dreptului de utilizare a terenului
- Extras de Carte funciară
- Memoriu tehnic (conʕinând obligatoriu date cu privire la soluʕiile tehnice pentru alimentarea cu apă, evacuarea
apelor uzate, gestionarea ʓi evacuarea deʓeurilor, stilul arhitectural folosit, materialele de construcʕie utilizate)
- Plan de încadrare în zonă, la scara 1:25.000
- Plan de situaʕie, cu inventar de coordonate în proiecʕie cartografică Stereo70 - vizat de Oficiul Judeʕean de
Cadastru ʓi Publicitate Imobiliară - la scara 1:5000 - 1:50
- Piese desenate (faʕada principală, faʕada posterioară, faʕade laterale, planurile nivelurilor)
- Copie contract de evacuare a deʓeurilor rezultate din construcʕie
- Alte documente considerate relevante de către solicitant
- Consiliul Judeʕean Bihor prin Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat, îʓi rezervă
dreptul de a solicita informaʕii suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul.
Documentaʖie suplimentarĄ necesarĄ pentru avizare Anexe de exploataʖie agricolĄ:
- Dovadă privind atestarea ca lucrător agricol sau fermier a solicitantului, conform legislaʕiei în vigoare
- Declaraʕie scrisă privind destinaʕia, activităʕile ʓi produsele agricole care vor rezulta din exploatarea terenului ʓi
a Anexei de exploataʕie agricolă
- Documente din care să rezulte înregistrarea exploataʕiei agricole din punct de vedere juridic
Emiterea avizului
Avizarea se face cu consultarea Comitetului Consultativ (CC) al Sitului Natura 2000 vizat.
Exemplificarea unor categorii de activitĄʖi care pot fi incluse în aceastĄ secʖiune:
- Construire clădiri cu funcʕiune de spatii de locuit permanente sau temporare
- Construire clădiri cu funcʕiuni turistice (spaʕii de cazare/masă, amenajări de camping)
- Construire clădiri cu utilitate publică
- Construire clădiri cu funcʕiuni administrative sau de producʕie (cantoane silvice, anexe de exploataʕie agricolă,
instalaʕii de debitare a lemnului, instalaʕii de piscicultură, centre de vizitare/informare turistică, etc.)
Documentele necesare în vederea obʕinerii avizului se depun în copie la registratura Consiliului Judeʕean Bihor,
în atenʕia Consiliului de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat, cu ʓtampile ʓi semnături lizibile,
într-un dosar plic la care se anexează un suport magnetic care să conʕină toate documentele în format
electronic (.jpg, .pdf sau .doc). La analiza dosarului se vor verifica toate documentele ʓi în format electronic.
Documentaʕia nu va fi analizată decât dacă, în urma verificării, aceasta conʕine toate documentele specificate în
prezenta procedură. În vederea emiterii avizului, Consiliului de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000
vizat, îʓi rezervă dreptul de a solicita informaʕii suplimentare.
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Solicitările depuse vor fi analizate ʓi, după caz, avizate de către Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl
Natura 2000 vizat, în termen de:
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea Comitetului Consultativ,
sau de la data primirii solicitărilor suplimentare.
5. Emiterea avizului pentru realizarea de lucrĄri de infrastructurĄ sau reabilitarea / modernizarea acesteia
în intravilan/extravilan
Documentaʖia necesarĄ pentru avizare:
- Cerere către Consiliul Judeʕean Bihor, Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat,
conform Ordinului MMSC 1470/2013, conʕinând obligatoriu: identitatea solicitantului (copia codului unic de
înregistrare), date de contact (adresă, număr de telefon fix, mobil, fax), date despre destinaʕia investiʕiei ʓi
localizarea acestora
- Certificat de Urbanism
- Dovada legală a proprietăʕii/dreptului de utilizare a terenului
- Memoriu tehnic
- Plan de încadrare în zonă, la scara 1:25.000
- Plan de situaʕie, cu inventar de coordonate în proiecʕie cartografică Stereo70 - vizat de Oficiul Judeʕean de
Cadastru ʓi Publicitate Imobiliară - la scara 1:5000 - 1:500
- Alte documente considerate relevante de către solicitant
- Consiliul Judeʕean Bihor prin Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat îʓi rezervă
dreptul de a solicita informaʕii suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul.
Emiterea avizului
- Avizarea se face cu consultarea Comitetului Consultativ (CC) al Sitului Natura 2000 vizat (pentru lucrări de
infrastructură)
- Avizarea se face cu consultarea Comitetului Consultativ (CC) al Sitului Natura 2000 vizat (pentru studii de
prefezabilitate ʓi fezabilitate în vederea realizării de lucrări de infrastructură).
Exemplificarea unor categorii de activitĄʖi care pot fi incluse în aceastĄ secʖiune:
- Amenajări hidrotehnice ʓi îmbunătăʕiri funciare (alimentare apă, canalizare, protecʕia malurilor, regularizări
torenʕi, captări, aducʕiuni, diguri, baraje, staʕii de epurare sau tratare etc., amenajări de irigaʕii, desecare, drenaj,
lucrări de apărare contra inundaʕiilor, a eroziuni solurilor, lucrări de reabilitare)
- Amenajări miniere în subteran sau la suprafaʕă (realizarea de foraje, lucrări de conservare ʓi închidere,
depozitarea de deʓeuri în mine, reabilitare ecologică a haldelor steril etc.)
- Modernizări/construcʕii căi de transport
- Reabilitare/extindere reʕele electrice
- Construire/reabilitare/extindere instalaʕii de generare a electricităʕii
- Construire/reabilitare/extindere reʕele de comunicaʕii/telecomunicaʕii
- Construire/reabilitare instalaʕii de transport pe cablu aferente sau nu unor pârtii de schi
- Amenajare/reabilitare infrastructură de vizitare care necesită proiect tehnic
- Realizarea de studii de prefezabilitate ʓi fezabilitate pentru lucrări de infrastructură
Documentele necesare în vederea obʕinerii avizului se depun în copie la registratura Consiliului Judeʕean Bihor,
în atenʕia Consiliului de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat, cu ʓtampile ʓi semnături lizibile,
într-un dosar plic la care se anexează un suport magnetic care să conʕină toate documentele în format
electronic (.jpg, .pdf sau .doc). La analiza dosarului se vor verifica toate documentele ʓi în format electronic.
7


Documentaʕia nu va fi analizată decât dacă, în urma verificării, aceasta conʕine toate documentele specificate în
prezenta procedură. În vederea emiterii avizului, Consiliului de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000
vizat, îʓi rezervă dreptul de a solicita informaʕii suplimentare.
Solicitările depuse vor fi analizate ʓi, după caz, avizate de către Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl
Natura 2000 vizat, în termen de:
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea CC, sau de la data
primirii solicitărilor suplimentare.
6. Emiterea avizului pentru autorizare activitĄʖi economice
Documentaʖia necesarĄ pentru avizare:
- Cerere către Consiliul Judeʕean Bihor, Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat,
conform Ordinului MMSC 1470/2013, conʕinând obligatoriu: identitatea solicitantului (copia codului unic de
înregistrare), date de contact (adresă, număr de telefon fix, mobil, fax), descrierea activităʕilor pentru care se
solicită avizul
- Copie după Autorizaʕia de Mediu valabilă
- Declaraʕie pe proprie răspundere că activitatea economică vizată se desfăʓoară în aceleaʓi condiʕii
- Alte documente considerate relevante de către solicitant
- Consiliul Judeʕean Bihor prin Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat îʓi rezervă
dreptul de a solicita informaʕii suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul.
Emiterea avizului
Avizarea se face cu sau fără consultarea Comitetului Consultativ pentru Situl Natura 2000 vizat în funcʕie de
complexitatea dosarului.
Exemplificarea unor categorii de activitĄʖi care pot fi incluse în aceastĄ secʖiune:
- Autorizare activităʕi economice (pt. emiterea/prelungirea Autorizaʕiei de mediu)
Documentele necesare în vederea obʕinerii avizului se depun în copie la registratura Consiliului Judeʕean Bihor,
în atenʕia Consiliului de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat, cu ʓtampile ʓi semnături lizibile,
într-un dosar plic la care se anexează un suport magnetic care să conʕină toate documentele în format
electronic (.jpg, .pdf sau .doc). La analiza dosarului se vor verifica toate documentele ʓi în format electronic.
Documentaʕia nu va fi analizată decât dacă, în urma verificării, aceasta conʕine toate documentele specificate în
prezenta procedură. În vederea emiterii avizului, Consiliului de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000
vizat, îʓi rezervă dreptul de a solicita informaʕii suplimentare.
Solicitările depuse vor fi analizate ʓi, după caz, avizate de către Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl
Natura 2000 vizat, în termen de:
30 zile calendaristice de la primire pentru solicitările care nu necesită consultarea CC
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea CC, sau de la data
primirii solicitărilor suplimentare.
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7. Emiterea avizului pentru activitĄʖi de vizitare / managementul vizitatorilor (în scop turistic, de
conʔtientizare, de instruire etc.)
Documentaʖie necesarĄ pentru avizare (cu excepʖia vizitĄrii peʔterilor):
- Cerere către Consiliul Judeʕean Bihor, Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat,
conform Ordinului MMSC 1470/2013
- Scurtă prezentare a activităʕii solicitantului sau link către pagina de Internet proprie (dacă aceasta include o
scurtă prezentare)
- Cod Unic de Înregistrare (în cazul firmelor) sau document similar în cazul Întreprinderilor Individuale, PFA sau
Cod Fiscal (pentru ONG-uri) – în copie
- Consiliul Judeʕean Bihor prin Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat, îʓi rezervă
dreptul de a solicita informaʕii suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul.
Documentaʖie necesarĄ pentru avizare activitĄʖi de vizitare peʔteri:
- Cerere către Consiliul Judeʕean Bihor, Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat,
conform Ordinului MMSC 1470/2013
- Avize/autorizaʕii din partea altor instituʕii (Comisia Patrimoniului Speologic – Ministerul Mediului ʓi Schimbărilor
Climatice, Serviciul Public Salvamont Salvaspeo Bihor) - copie
- Copie a documentelor care atestă instruirea conducătorilor de grup în parcurgerea peʓterilor în siguranʕă –
TSA2
- Lista nominală a membrilor grupului care participa la acʕiune, cu menʕionarea conducătorului de grup, inclusiv
datele de contact ale acestuia
Emiterea avizului
- Avizarea se face fără consultarea CC pentru activităʕi de vizitare / managementul vizitatorilor (în scop turistic, de
conʓtientizare, de instruire etc.)
- Avizarea se face cu consultarea CC pentru activităʕi de vizitare a peʓterilor.
Notă: Aplicanʕii sunt obligaʕi să depună la Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat, un
raport anual de activitate aferent activităʕilor desfăʓurate. Prezentarea raportului condiʕionează obʕinerea avizelor
viitoare.
Documentele necesare în vederea obʕinerii avizului se depun în copie la registratura Consiliului Judeʕean Bihor,
în atenʕia Consiliului de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat, cu ʓtampile ʓi semnături lizibile,
într-un dosar plic, sau se pot transmite prin email la adresa avize@cjbihor.ro , e-mail care să conʕină toate
documentele în format electronic (.jpg, .pdf sau .doc). Documentaʕia nu va fi analizată decât dacă, în urma
verificării, aceasta conʕine toate documentele specificate în prezenta procedură. În vederea emiterii avizului,
Consiliului de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat, îʓi rezervă dreptul de a solicita informaʕii
suplimentare.
Solicitările depuse vor fi analizate ʓi, după caz, avizate de către Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl
Natura 2000 vizat, în termen de:
15 zile calendaristice de la primire.
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8. Emiterea avizului pentru activitĄʖi de explorare, cartare, documentare a carstului
Documentaʖia necesarĄ pentru avizare:
- Formular de aplicare completat
- Avize/autorizaʕii din partea altor instituʕii (dacă activităʕile propuse fac obiectul acestora)
- Alte documente considerate relevante de către solicitant
- Consiliul Judeʕean Bihor prin Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat, îʓi rezervă
dreptul de a solicita informaʕii suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul.
În termen de 15 zile calendaristice de la încheierea fiecărei acʕiuni în teren, se va transmite către Consiliul
Judeʕean Bihor, Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat, un scurt raport în care se
confirmă/infirmă desfăʓurarea activităʕilor conform planificării, ʓi se menʕionează eventuale probleme apărute,
nereguli observate, în subteran sau la suprafaʕă. În cazul în care în urma acʕiunii s-au descoperit peʓteri sau
sectoare noi, se va include în mod obligatoriu o referire la acest lucru.
Emiterea avizului
Avizarea se face cu consultarea CC pentru activităʕi de explorare, cartare, documentare a carstului.
Exemplificarea unor categorii de activitĄʖi care pot fi incluse în aceastĄ secʖiune:
- Activităʕi de explorare/cartare/documentare a carstului realizate de către persoane fizice sau juridice
Solicitările depuse vor fi analizate ʓi, după caz, avizate de către Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl
Natura 2000 vizat, în termen de:
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care nu necesită consultarea Comitetului
Consultativ, ʓi
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea Comitetului, sau de la
data primirii solicitărilor suplimentare.
9. Emiterea avizului pentru cercetare ʔtiinʖificĄ la suprafaʖĄ ʔi/sau în subteran, implementarea de proiecte
/ programe cu finanʖare naʖionalĄ / internaʖionalĄ
Documentaʖia necesarĄ pentru avizare:
- Cerere către Consiliul Judeʕean Bihor, Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat,
conform Ordinului MMSC 1470/2013
- Avize/autorizaʕii din partea altor instituʕii (dacă activităʕile propuse fac obiectul acestora)
- CV-uri ale membrilor echipei de implementare a proiectului
- Alte documente considerate relevante de către solicitant
- Consiliul Judeʕean Bihor prin Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl Natura 2000 vizat, îʓi rezervă
dreptul de a solicita informaʕii suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul.
Emiterea avizului
- Avizarea se face cu consultarea CC pentru cercetare ʓtiinʕifică la suprafaʕă ʓi/sau în subteran,
- Avizarea se face fără consultarea CC pentru implementarea de proiecte / programe cu finanʕare naʕională /
internaʕională.
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Exemplificarea unor categorii de activitĄʖi care pot fi incluse în aceastĄ secʖiune:
- Proiecte vizând activităʕi de cercetare ʓtiinʕifică, monitorizare, documentare, etc.
- Proiecte vizând activităʕi educative
- Proiecte vizând activităʕi de turism/ecoturism/dezvoltare durabilă, etc.
- Activităʕi de cercetare ʓtiinʕifică realizate de către instituʕii, organizaʕii sau persoane fizice în regim propriu
Solicitările depuse vor fi analizate ʓi, după caz, avizate de către Consiliul de Exercitare a Custodiei pentru Situl
Natura 2000 vizat, în termen de:
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care nu necesită consultarea Comitetului
Consultativ, sau de la data primirii solicitărilor suplimentare.
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea Comitetului
Consultativ, sau de la data primirii solicitărilor suplimentare.
Modelul cadru de aviz ʓi modelul cadru pentru Cererea de emitere a avizului sunt prevăzute în Anexa nr. 5 la
Metodologie din Ordinul Ministrului Mediului ʓi Schimbărilor Climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea
Metodologiei de atribuire a administrării ʓi a custodiei ariilor naturale protejate ʓi sunt prezentate în anexele nr. 1
ʓi 2 la prezentul Regulament, fiind parte integrantă a acestuia.
Avizarea activităʕilor desfăʓurate pe teritoriul siturilor NATURA 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Munʕii Bihorului Codru Moma", ROSCI 0347 "Pajiʓtea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Vaʓcău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai",
ROSCI 0267 "Valea Roʓie" se va face pe baza unor tarife, conform Anexei nr. 2 - NOMENCLATORULUI
TARIFELOR pentru lucrările si serviciile care se prestează de către Consiliul Judeʕean Bihor - Custode al siturilor
Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Munʕii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Pajiʓtea Fegernic", ROSCI
0200 "Platoul Vaʓcău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Roʓie".
După depunerea dosarului aferent cererii de emitere a avizului, solicitantul va fi înʓtiinʕat cu privire la cuantumul
tarifului stabilit. Dosarul va fi analizat doar după ce solicitantul va face dovada plăʕii tarifului de avizare în
condiʕiile în care se impune plata unui tarif.
Tariful se încasează la sediul Consiliului Judeʕean Bihor, Oradea, Piaʕa Traian, nr. 5, jud. Bihor, sau poate fi
achitat prin Ordin de Plată bancar în contul RO24 TREZ 0762 1160 250X XXXX, Beneficiar: Judeʕul BIHOR, CUI:
4244997. Pe document trebuie menʕionată activitatea pentru care se solicită avizare, precum ʓi situl Natura 2000
pe teritoriul căruia se desfăʓoară activitatea respectivă.
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Anexanr.2laHotĉrâreaConsiliuluiJudeƜeanBihornr.___________din_________________privindprivindmodificareaREGULAMENTULUIDEEMITEREAAVIZULUIDIN
PARTEACUSTODELUIͲCONSILIULJUDEfEANBIHORPENTRUACTIVIT fIDERULATEPETERITORIULSITURILORNATURA2000ƕiaprobareaNomenclatoruluidetarifepentru
lucrĉrilesiserviciilecaresepresteazĉdecĉtreConsiliulJudeƜeanBihorͲCustodealsiturilorNatura2000ROSCI0291"CoridorulMunƜiiBihoruluiͲCodruMoma",ROSCI
0347"PajiƕteaFegernic",ROSCI0200"PlatoulVaƕcĉu",ROSCI0084"FericeͲPlai",ROSCI0267"ValeaRoƕie"




NOMENCLATORULTARIFELOR
pentrulucrĉrilesiserviciilecaresepresteazĉdecĉtreConsiliulJudeƜeanBihorͲCustodealsiturilorNatura2000
ROSCI0291"CoridorulMunƜiiBihoruluiͲCodruMoma",ROSCI0347"PajiƕteaFegernic",ROSCI0200"PlatoulVaƕcĉu",
ROSCI0084"FericeͲPlai",ROSCI0267"ValeaRoƕie"


Nr.
Crt.

1.

2.

3.

Cuantumultarifului
careseîncaseazĉ,
fĉrĉ
TVA(lei)

Scopullucrĉriisaualserviciului

Tipullucrĉriisaualserviciuluicare
sepresteazĉ


Avizareaprogramelor/planurilorsi
proiectelorpublicesiprivatecu
impactsemnificativasupramediului

AnalizadocumentaƜiei de evaluare
adecvatĉaimpactuluiasupra
mediuluiaplanurilor/proiectelor,
verificareaînterenƕiemiterea
avizului

1500lei

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînterenƕiemiterea
avizului

950lei

Avizarepentrurevizuirea
autorizaƜieidemediu

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînterenƕiemiterea
avizului

240lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.

1925lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
ConsultativpentruanalizadocumentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕi
verificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizarea
documentaƜiei

AvizareaactivitĉƜilorcenecesitĉ
autorizaƜiedemediu

AvizareaactivitĉƜilorcenecesitĉ
autorizaƜieintegratĉdemediu

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînterenƕiemiterea
avizului

Precizĉrisuplimentare

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
ConsultativpentruanalizadocumentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕi
verificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizarea
documentaƜiei
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
ConsultativpentruanalizadocumentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕi
verificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizarea
documentaƜiei

Avizarepentru
revizuirea/actualizareaautorizaƜiei
integratedemediu:

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînterenƕiemiterea
avizului


1000lei

4.

Avizareaaplicĉriiînagriculturĉa
nĉmoluluidelaepurareaapelor
uzate

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

300lei

5.

Avizareatransportuluideƕeurilor
periculoase

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînterenƕiemiterea
avizului

1500lei

6.

AvizareactivitĉƜiderecoltarefructe
depĉdure,ciuperciƕiplante
medicinaledecĉtrepersoanefizice,
AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
juridicecaredeƜin/administreazĉ
emitereaavizului
terenuriîncadrulSituluiNatura2000
vizat

0leiͲpentru
solicitanƜiipersoane
fizicecudomiciliulîn
unitĉƜile
administrativ
teritorialealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000

240leiͲpentru
solicitanƜiipersoane
juridicecuadresade
înregistrareîn
unitĉƜile
administrativ
teritorialealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000


TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
ConsultativpentruanalizadocumentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕi
verificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizarea
documentaƜiei.
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
ConsultativpentruanalizadocumentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕi
verificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizarea
documentaƜiei.

SolicitanƜiipersoanefizicecudomiciliulînunitĉƜileadministrativteritoriale
alcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecuSitulNatura2000sunt
scutiƜidetarifuldeavizare.

SolicitanƜiipersoanejuridicecuadresadeînregistrareînunitĉƜile
administrativteritorialealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecu
SitulNatura2000beneficiazĉdeoreducerede100leilatarifuldeavizare,
tarifulpentruacestcazfiindde240lei.

340leiͲpentru
persoanefizicesau
juridicenerezidente
încomunelealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000


7.

AvizareaactivitĉƜilorde
recoltare/capturaresi/sau
achiziƜionaresi/saucomercializarea
unorflorideminĉ,fosiledeplantesi
fosiledeanimalevertebratesi
nevertebrate

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

8.

AvizareaactivitĉƜiidevânĉtoareƕia
cotelorderecoltĉpentruspeciilede
interescinegetic

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînterenƕiemiterea
avizului

910lei

9.

Avizaredirectĉpartiziexploatare
masĉlemnoasĉproduseprincipale

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

390lei

10.

Avizaredirectĉpartiziexploatare
masĉlemnoasĉprodusesecundare

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

300lei

11.

Avizaredirectĉpartiziexploatare
masĉlemnoasĉtĉierideigienĉsi
accidentale

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

240lei

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

250leiͲ însituaƜiaîn
carepĉƕunease
închiriazĉcĉtre
persoanefizicesau
juridicenerezidente
încomunelealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000


12.

AvizareactivitĉƜidepĉƕunat

440lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruanaliza
documentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕiverificareaînterenprecumƕi
decosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizareadocumentaƜiei.
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.


TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.


TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.

ÎnsituaƜiaîncarepĉƕuneaseînchiriazĉcĉtrepersoanefizicesaujuridice
rezidenteîncomunelealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecuSitul
Natura2000,seaplicĉoreducerede100%dintarifuldeavizare.

13.

14.

AvizareactivitĉƜideexploatare
resurseminerale

Avizarepentrustrategii,programe,
planuriƕiproiectedeactivitĉƜi
privindutilizareaterenuluiƕia
resurselor

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînteren,întocmireaƕi
emitereaavizului

1500lei

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînteren,întocmireaƕi
emitereaavizului

1500 leiͲ pentru
documentaƜiide
urbanism,
amenajamente
silvice,planuride
managementale
bazinelor
hidrografice
300 leiͲ pentrualte
tipuride
documentaƜii
0leiͲpentru
solicitanƜiipersoane
fizicecudomiciliulîn
unitĉƜile
administrativ
teritorialealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000

15.

Avizarepentrurealizareade
construcƜiiînintravilan/extravilan

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

100leiͲpentru
solicitanƜiipersoane
juridicecuadresade
înregistrareîn
unitĉƜile
administrativ
teritorialealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000



TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruanaliza
documentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕiverificareaînterenprecumƕi
decosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizareadocumentaƜiei.

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
ConsultativpentruanalizadocumentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕi
verificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizarea
documentaƜiei.
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
Consultativpentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.

ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉfizicĉ,cudomiciliulînunitĉƜile
administrativteritorialealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecu
SitulNatura2000,seaplicĉundiscountde100%,tarifulpentruavizare
fiindde0lei.

ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉjuridicĉ,cuadresade
înregistrareînunitĉƜileadministrativteritorialealcĉrorteritoriu
administrativsesuprapunecuSitulNatura2000,seaplicĉundiscountde
140lei,tarifulpentruavizarefiindde100lei.

16.

17.

Avizarepentrurealizareadeanexe
deexploataƜieagricolĉ

Emitereaavizuluipentrurealizarea
delucrĉrideinfrastructurĉsau
reabilitarea/modernizareaacesteia
înintravilan/extravilan

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînteren,întocmireaƕi
emitereaavizului


240 leiͲ pentru
persoanefizicesau
juridicenerezidente
încomunelealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000
0leiͲ pentru
solicitanƜiipersoane
fizicecudomiciliulîn
unitĉƜile
administrativ
teritorialealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000
100leiͲ pentru
solicitanƜiipersoane
juridicecuadresade
înregistrareîn
unitĉƜile
administrativ
teritorialealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000
250leiͲ pentru
persoanefizicesau
juridicenerezidente
încomunelealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000
1000leiͲpentru
lucrĉride
infrastructurĉ

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
Consultativpentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.

ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉfizicĉ,cudomiciliulînunitĉƜile
administrativteritorialealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecu
SitulNatura2000,seaplicĉundiscountde100%,tarifulpentruavizare
fiindde0lei.


ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉjuridicĉ,cuadresade
înregistrareînunitĉƜileadministrativteritorialealcĉrorteritoriu
administrativsesuprapunecuSitulNatura2000,seaplicĉundiscountde
140lei,tarifulpentruavizarefiindde100lei.

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,pentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
ConsultativpentruanalizadocumentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕi
verificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizarea
documentaƜiei.

300leiͲ pentrustudii
deprefezabilitateƕi
fezabilitateîn
vederearealizĉriide
lucrĉride
infrastructurĉ

18.

Emitereaavizuluipentruautorizare
activitĉƜieconomice

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

0leiͲpentru
solicitanƜiipersoane
juridicecuadresade
înregistrareîn
unitĉƜile
administrativ
teritorialealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000

250leiͲpentru
persoanefizicesau
juridicenerezidente
încomunelealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000


19.

AvizareactivitĉƜituristice
desfĉƕurateînscopcomercial
(teambuilding,evenimente)

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
eliberareaavizului

0leiͲpentru
solicitanƜiipersoane
fizicesaujuridicecu
domiciliulsauadresa
deînregistrareîn
unitĉƜile
administrativ
teritorialealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000


TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,pentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.

ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉfizicĉsaujuridicĉcudomiciliul
/adresadeînregistrareînunitĉƜileadministrativteritorialealcĉror
teritoriuadministrativsesuprapunecuSitulNatura2000,seaplicĉun
discountde100%,tarifulpentruavizarefiindde0lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei. 

ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉfizicĉsaujuridicĉcudomiciliul
/adresadeînregistrareînunitĉƜileadministrativteritorialealcĉror
teritoriuadministrativsesuprapunecuSitulNatura2000,seaplicĉun
discountde100%,tarifulpentruavizarefiindde0lei

150 lei /an Ͳ pentru
persoanefizicesau
juridicenerezidente
încomunelealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000

20.

Filmareflorĉ,faunĉ,habitate
naturalesipeisajeîn
scopcomercialͲdocumentar

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
eliberareaavizului,însoƜireaîn
teren

440lei/zi

21.

Filmareflorĉ,faunĉ,habitate
AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
naturalesipeisajeînscopcomercialͲ eliberareaavizului,însoƜireaîn
filmartistic,emisiune,spotpublicitar teren

950lei/zi

23.

Fotografiereflorĉ,faunĉ,habitate
naturalesipeisajeînscopcomercial

AnalizadocumentaƜieidepusesi
însoƜireaînteren

300lei/zi

24.

Avizareevenimente(festivaluri,
concerte,târguri,evenimente
sportive)

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînterenƕiemiterea
avizului

470lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.

TarifulsͲa stabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,pentruanaliza
documentaƜieiƕidecosturilecudeplasareaƕiînsoƜireaînteren
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,pentruanaliza
documentaƜieiƕidecosturilecudeplasareaƕiînsoƜireaînteren.De
asemeneasͲaƜinutcontdenecesitateaparticipĉriiunuinumĉrmarede
persoaneƕilogisticaaferentĉcarepotgeneraunimpactasupra
biodiversitĉƜii.
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,pentruanaliza
documentaƜieiƕidecosturilecuînsoƜireaînteren.
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜieiƕidecosturilecudeplasareaƕi
verificareaînteren



PersoanelefizicesaujuridicecaredesfĉƕoarĉactivitĉƜidecercetaresuntscutitedelaplatatarifelordevizitare,destaƜionareînarianaturalĉprotejatĉ,deeliberaredeavize
pentruactivitateadecercetare,precumƕidefilmareƕifotografiere,dacĉmaterialelenusuntfolositeînscopcomercial.

DacĉopersoanĉfizicĉsaujuridicĉsolicitĉavizarepentruacelaƕitipdeactivitateîndouĉsaumaimulteariiprotejateaflateîncustodiaConsiliuluiJudeƜeanBihorseva
aplicaoreducerede50%pentruemitereaceluideͲaldoileaaviz(respectivemitereaceluideͲaltreilea,alpatruleaƕialcincilea).

UnitĉƜileadministrativteritorialesuntscutitedelaplatatarifelordeavizare.

CONSILIUL JUDEğEAN BIHOR
CONSILIUL DE EXERCITARE A CUSTODIEI
Nr_________ / ___________
Către:

CONSILIUL JUDE܉EAN BIHOR
DIREC܉IA GENERALĂ ECONOMICĂ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
pentru propunerea unui proiect de hotărâre privind modificarea REGULAMENTULUI DE EMITERE A
AVIZULUI DIN PARTEA CUSTODELUI - CONSILIUL JUDEЯEAN BIHOR PENTRU ACTIVITĂЯI
DERULATE PE TERITORIUL SITURILOR NATURA 2000 Юi aprobarea Nomenclatorului de tarife
pentru lucrările si serviciile care se prestează de către Consiliul Judeаean Bihor - Custode al siturilor
Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Munаii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "PajiЮtea
Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul VaЮcău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea RoЮie"
Începând din data de 03.03.2014, prin semnarea conven܊iilor de custodie cu Ministerul Mediului
܈i Schimbărilor Climatice, Consiliul Jude܊ean Bihor este custode pentru Siturile Natura 2000 ROSCI
0291 "Coridorul Mun܊ii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200
"Platoul Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie".
Conform OMMSC Nr. 1470/2013 privind aprobarea metodologiei de atribuire a administrării ܈i
custodiei ariilor naturale protejate, custodele are obliga܊ia de a emite avize tuturor solicitan܊ilor care
desfă܈oară activită܊i pe teritoriul siturilor Natura 2000.
De asemenea, conform ORDONANğEI DE URGENğĂ Nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ܈i faunei sălbatice, Art. 30
"(3) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate,
administratorii/custozii acestora pot institui un sistem de tarife, ce se stabile܈te de
administratorul/custodele ariei naturale protejate ܈i se constituie ca venituri proprii pentru sistemul de
arii naturale protejate.
(4) Din tarifele prevăzute la alin. (3), cele instituite pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru
analizarea documenta܊iilor ܈i eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul ܈i filmatul în scop
comercial se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protec܊ia mediului ܈i pădurilor, prin
direc܊ia responsabilă cu administrarea ariilor naturale protejate, conform prevederilor metodologiei
aprobate prin ordin*) al conducătorului autorită܊ii publice centrale pentru protec܊ia mediului ܈i pădurilor.
(5) Sumele provenite din tarifele prevăzute la alin. (4) se fac venit la bugetul administra܊iei ariei
naturale protejate, pentru realizarea obiectivelor din planul de management."
Este astfel necesară modificarea Regulamentului de emitere a avizului pentru siturile Natura 2000
unde Consiliul Jude܊ean Bihor este custode respectiv Anexa la Hotărârea Consiliului Judeаean Bihor nr.
120 din 30.05.2014 privind aprobarea Regulamentului de emitere a avizului din partea custodelui Consiliul Judeаean Bihor - pentru activităаi derulate pe teritoriul siturilor Natura 2000 ROSCI 0291
"Coridorul Munаii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "PajiЮtea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul
VaЮcău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea RoЮie" ܈i aprobarea Nomenclatorului
TARIFELOR pentru lucrările si serviciile care se prestează de către Consiliul Jude܊ean Bihor - Custode
al siturilor Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Mun܊ii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347
"Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea
Ro܈ie".
Propunem ca Regulamentul de emitere a avizului din partea custodelui - CONSILIUL
JUDE܉EAN BIHOR pentru activită܊i derulate pe teritoriul siturilor NATURA 2000 ROSCI 0291
"Coridorul Mun܊ii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul
Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie", Anexa la Hotărârea Consiliului
Judeаean Bihor nr. 120 din 30.05.2014 privind aprobarea Regulamentului de emitere a avizului din
partea custodelui - Consiliul Judeаean Bihor - pentru activităаi derulate pe teritoriul siturilor Natura
2000 ROSCI 0291 "Coridorul Munаii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "PajiЮtea Fegernic",
ROSCI 0200 "Platoul VaЮcău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea RoЮie" să se modifice
astfel:

La finalul documentului, după enun܊ul "Modelul cadru de aviz ܈i modelul cadru pentru Cererea de
emitere a avizului sunt prevăzute în Anexa nr. 5 la Metodologie din Ordinul Ministrului Mediului ܈i
Schimbărilor Climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ܈i a
custodiei ariilor naturale protejate ܈i sunt prezentate în anexele nr. 1 ܈i 2 la prezentul Regulament, fiind
parte integrantă a acestuia." se adaugă următoarele:
"Avizarea activită܊ilor desfă܈urate pe teritoriul siturilor NATURA 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Mun܊ii
Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Va܈cău", ROSCI
0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie" se va face pe baza unor tarife, conform Anexei nr. 2 la
prezenta Hotărâre a Consiliului Jude܊ean - NOMENCLATORULUI TARIFELOR pentru lucrările si
serviciile care se prestează de către Consiliul Jude܊ean Bihor - Custode al siturilor Natura 2000 ROSCI
0291 "Coridorul Mun܊ii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200
"Platoul Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie".
După depunerea dosarului aferent cererii de emitere a avizului, solicitantul va fi în܈tiin܊at cu privire la
cuantumul tarifului stabilit. Dosarul va fi analizat doar după ce solicitantul va face dovada plă܊ii tarifului
de avizare.
Tariful se încasează la sediul Consiliului Jude܊ean Bihor, Oradea, Pia܊a Traian, nr. 5, jud. Bihor, sau
poate fi achitat prin Ordin de Plată bancar în contul RO24 TREZ 0762 1160 250X XXXX, Beneficiar:
Jude܊ul BIHOR, CUI: 4244997. Pe document trebuie men܊ionată activitatea pentru care se solicită
avizare, precum ܈i situl Natura 2000 pe teritoriul căruia se desfă܈oară activitatea respectivă."
Justificarea tarifelor care se regăsesc în Anexa Nr. 1 - NOMENCLATORULUI TARIFELOR pentru
lucrările si serviciile care se prestează de către Consiliul Jude܊ean Bihor - Custode al siturilor Natura
2000 ROSCI 0291 "Coridorul Mun܊ii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic",
ROSCI 0200 "Platoul Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie" este detaliata în
Anexa Nr. 2 la prezenta Notă de fundamentare.
Având în vedere:
- Ordinul Ministrului Mediului ܈i Schimbărilor Climatice nr. 1470/2013
- Hotărârea Consiliului Jude܊ean Bihor nr. 41 / 31.03.2014 privind aprobarea preluării în custodie
de către Jude܊ul Bihor a siturilor Natura 2000 ROSCI0084 Ferice-Plai, ROSCI0200 Platoul Va܈cău,
ROSCI0267 Valea Ro܈ie, ROSCI0347 Paji܈tea Fegernic, ROSCI0291 Coridorul Mun܊ii Bihorului Codru Moma ܈i asigurarea fondurilor necesare pentru activită܊ile care vor fi derulate conform
conven܊iilor de custodie;
- Hotărârea Consiliului Jude܊ean Bihor nr. 120 din 30.05.2014 privind aprobarea Regulamentului
de emitere a avizului din partea custodelui - Consiliul Jude܊ean Bihor - pentru activită܊i derulate pe
teritoriul siturilor Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Mun܊ii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347
"Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea
Ro܈ie"
- Conven܊iile de custodie nr. 337, 338, 339, 340, 341 / 03.03.2014 încheiate între Ministerul
Mediului ܈i Schimbărilor Climatice în calitate de autoritate responsabilă ܈i Consiliul Jude܊ean Bihor în
calitate de custode pentru siturile Natura 2000 ROSCI0084 Ferice-Plai, ROSCI0347 Paji܈tea Fegernic,
ROSCI0267 Valea Ro܈ie, ROSCI0200 Platoul Va܈cău, ROSCI0291 Coridorul MunĠii Bihorului - Codru
Moma.
- Dispozi܊ia nr. 606 / 28.10.2013 privind constituirea ܈i componen܊a Consiliului de Exercitare a
Custodiei pentru ariile naturale protejate care se întind total sau par܊ial pe teritoriul jude܊ului Bihor ܈i se
vor atribui în custodie în cea de-a 5-a sesiune de atribuire conform Ordinului Ministrului Mediului ܈i
Schimbărilor Climatice nr. 1470/2013
- ORDONANğA DE URGENğĂ Nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei úi faunei sălbatice, Art. 30, alin. (3), (5)
- Art. 91 alin.(1) lit."c", alin (5) lit. "a" pct. 9 si 10 din Legea nr. 215/2001 a administra܊iei
publice locale, republicată, cu modificările ܈i completările ulterioare

PROPUNEM:
CONSILIULUI JUDEğEAN BIHOR
Aprobarea unui proiect de hotărâre care să aibă următorul con܊inut:
Art. 1 Se aprobă modificarea Regulamentului de emitere a avizului din partea custodelui Consiliul Jude܊ean Bihor - pentru activită܊i derulate pe teritoriul siturilor Natura 2000 ROSCI 0291
"Coridorul Mun܊ii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul
Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie", aprobat prin Hotărârea Consiliului
Jude܊ean Bihor Nr. 120 / 30.05.2014 privind aprobarea Regulamentului de emitere a avizului din partea
custodelui - Consiliul Jude܊ean Bihor - pentru activită܊i derulate pe teritoriul siturilor Natura 2000
ROSCI 0291 "Coridorul Mun܊ii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI
0200 "Platoul Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie", conform Anexei 1 care
face parte integrantă din această hotărâre.
Art. 2 Se aprobă Nomenclatorul de tarife pentru lucrările si serviciile care se prestează de către
Consiliul Jude܊ean Bihor - Custode al siturilor Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Mun܊ii Bihorului Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Va܈cău", ROSCI 0084 "FericePlai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie", conform Anexei 2 care face parte integrantă din această hotărâre.
Art. 3 Sumele provenite din tarifele prevăzute în Nomenclatorul de tarife pentru lucrările si
serviciile care se prestează de către Consiliul Jude܊ean Bihor - Custode al siturilor Natura 2000 ROSCI
0291 "Coridorul Mun܊ii Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Paji܈tea Fegernic", ROSCI 0200
"Platoul Va܈cău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Ro܈ie", se fac venit la bugetul
Consiliului Jude܊ean Bihor, pentru realizarea obiectivelor din planurile de ac܊iune, respectiv planurile de
management (unde este cazul) ale ariilor naturale protejate men܊ionate anterior.
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire se încredin܊ează Direc܊ia Generală Economică
Art. 5 Aducerea la cuno܈tin܊ă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
Monitorul Oficial al jude܊ului Bihor.
Art. 6 Prezenta se comunică la:
-Institu܊ia Prefectului Bihor,
-Cabinetul Pre܈edintelui Consiliului Jude܊ean Bihor,
-Direc܊ia Generală Economică,
-Compartimentul Rela܊ii cu Consilierii
-Membrilor Consiliului de Exercitare a Custodiei

CONSILIUL DE EXERCITARE A CUSTODIEI
Horia CAR܉I ܇- Manager General

____________________

Carmen SOLTĂNEL - Responsabil Juridic

____________________

Răzvan DUMBRAVĂ - Consultant Manager

____________________

Mircea JACAN - Responsabil rela܊ii cu partenerii

____________________

Mariana VAN ܉- Responsabil financiar

____________________

Prof.univ.dr.ing. Cornel DOMU܉A - Responsabil ܈tiin܊ific

____________________

Paul IACOBA ܇- Responsabil rela܊ii comunită܊i locale

____________________

Întocmit,
Consilier
Răzvan DUMBRAVĂ

Anexanr.1laNotadeFundamentare
pentrupropunereaunuiproiectdehotĉrâreprivindmodificareaREGULAMENTULUIDEEMITEREAAVIZULUIDINPARTEACUSTODELUIͲCONSILIULJUDEfEANBIHOR
PENTRUACTIVIT fIDERULATEPETERITORIULSITURILORNATURA2000ƕiaprobareaNomenclatoruluidetarifepentrulucrĉrilesiserviciilecaresepresteazĉdecĉtre
ConsiliulJudeƜeanBihorͲCustodealsiturilorNatura2000ROSCI0291"CoridorulMunƜiiBihoruluiͲCodruMoma",ROSCI0347"PajiƕteaFegernic",ROSCI0200"Platoul
Vaƕcĉu",ROSCI0084"FericeͲPlai",ROSCI0267"ValeaRoƕie"



NOMENCLATORULTARIFELOR
pentrulucrĉrilesiserviciilecaresepresteazĉdecĉtreConsiliulJudeƜeanBihorͲCustodealsiturilorNatura2000
ROSCI0291"CoridorulMunƜiiBihoruluiͲCodruMoma",ROSCI0347"PajiƕteaFegernic",ROSCI0200"PlatoulVaƕcĉu",
ROSCI0084"FericeͲPlai",ROSCI0267"ValeaRoƕie"


Nr.
Crt.

1.

2.

3.

Cuantumultarifului
careseîncaseazĉ,
fĉrĉ
TVA(lei)

Scopullucrĉriisaualserviciului

Tipullucrĉriisaualserviciuluicare
sepresteazĉ


Avizareaprogramelor/planurilorsi
proiectelorpublicesiprivatecu
impactsemnificativasupramediului

AnalizadocumentaƜiei de evaluare
adecvatĉaimpactuluiasupra
mediuluiaplanurilor/proiectelor,
verificareaînterenƕiemiterea
avizului

1500lei

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînterenƕiemiterea
avizului

950lei

Avizarepentrurevizuirea
autorizaƜieidemediu

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînterenƕiemiterea
avizului

240lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.

1925lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
ConsultativpentruanalizadocumentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕi
verificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizarea
documentaƜiei

AvizareaactivitĉƜilorcenecesitĉ
autorizaƜiedemediu

AvizareaactivitĉƜilorcenecesitĉ
autorizaƜieintegratĉdemediu

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînterenƕiemiterea
avizului

Precizĉrisuplimentare

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
ConsultativpentruanalizadocumentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕi
verificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizarea
documentaƜiei
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
ConsultativpentruanalizadocumentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕi
verificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizarea
documentaƜiei

Avizarepentru
revizuirea/actualizareaautorizaƜiei
integratedemediu:

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînterenƕiemiterea
avizului


1000lei

4.

Avizareaaplicĉriiînagriculturĉa
nĉmoluluidelaepurareaapelor
uzate

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

300lei

5.

Avizareatransportuluideƕeurilor
periculoase

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînterenƕiemiterea
avizului

1500lei

6.

AvizareactivitĉƜiderecoltarefructe
depĉdure,ciuperciƕiplante
medicinaledecĉtrepersoanefizice,
AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
juridicecaredeƜin/administreazĉ
emitereaavizului
terenuriîncadrulSituluiNatura2000
vizat

0leiͲpentru
solicitanƜiipersoane
fizicecudomiciliulîn
unitĉƜile
administrativ
teritorialealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000

240leiͲpentru
solicitanƜiipersoane
juridicecuadresade
înregistrareîn
unitĉƜile
administrativ
teritorialealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000


TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
ConsultativpentruanalizadocumentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕi
verificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizarea
documentaƜiei.
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
ConsultativpentruanalizadocumentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕi
verificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizarea
documentaƜiei.

SolicitanƜiipersoanefizicecudomiciliulînunitĉƜileadministrativteritoriale
alcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecuSitulNatura2000sunt
scutiƜidetarifuldeavizare.

SolicitanƜiipersoanejuridicecuadresadeînregistrareînunitĉƜile
administrativteritorialealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecu
SitulNatura2000beneficiazĉdeoreducerede100leilatarifuldeavizare,
tarifulpentruacestcazfiindde240lei.

340leiͲpentru
persoanefizicesau
juridicenerezidente
încomunelealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000


7.

AvizareaactivitĉƜilorde
recoltare/capturaresi/sau
achiziƜionaresi/saucomercializarea
unorflorideminĉ,fosiledeplantesi
fosiledeanimalevertebratesi
nevertebrate

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

8.

AvizareaactivitĉƜiidevânĉtoareƕia
cotelorderecoltĉpentruspeciilede
interescinegetic

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînterenƕiemiterea
avizului

910lei

9.

Avizaredirectĉpartiziexploatare
masĉlemnoasĉproduseprincipale

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

390lei

10.

Avizaredirectĉpartiziexploatare
masĉlemnoasĉprodusesecundare

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

300lei

11.

Avizaredirectĉpartiziexploatare
masĉlemnoasĉtĉierideigienĉsi
accidentale

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

240lei

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

250leiͲ însituaƜiaîn
carepĉƕunease
închiriazĉcĉtre
persoanefizicesau
juridicenerezidente
încomunelealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000


12.

AvizareactivitĉƜidepĉƕunat

440lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruanaliza
documentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕiverificareaînterenprecumƕi
decosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizareadocumentaƜiei.
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.


TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.


TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.

ÎnsituaƜiaîncarepĉƕuneaseînchiriazĉcĉtrepersoanefizicesaujuridice
rezidenteîncomunelealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecuSitul
Natura2000,seaplicĉoreducerede100%dintarifuldeavizare.

13.

14.

AvizareactivitĉƜideexploatare
resurseminerale

Avizarepentrustrategii,programe,
planuriƕiproiectedeactivitĉƜi
privindutilizareaterenuluiƕia
resurselor

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînteren,întocmireaƕi
emitereaavizului

1500lei

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînteren,întocmireaƕi
emitereaavizului

1500 leiͲ pentru
documentaƜiide
urbanism,
amenajamente
silvice,planuride
managementale
bazinelor
hidrografice
300 leiͲ pentrualte
tipuride
documentaƜii
0leiͲpentru
solicitanƜiipersoane
fizicecudomiciliulîn
unitĉƜile
administrativ
teritorialealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000

15.

Avizarepentrurealizareade
construcƜiiînintravilan/extravilan

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

100leiͲpentru
solicitanƜiipersoane
juridicecuadresade
înregistrareîn
unitĉƜile
administrativ
teritorialealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000



TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruanaliza
documentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕiverificareaînterenprecumƕi
decosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizareadocumentaƜiei.

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
ConsultativpentruanalizadocumentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕi
verificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizarea
documentaƜiei.
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
Consultativpentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.

ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉfizicĉ,cudomiciliulînunitĉƜile
administrativteritorialealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecu
SitulNatura2000,seaplicĉundiscountde100%,tarifulpentruavizare
fiindde0lei.

ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉjuridicĉ,cuadresade
înregistrareînunitĉƜileadministrativteritorialealcĉrorteritoriu
administrativsesuprapunecuSitulNatura2000,seaplicĉundiscountde
140lei,tarifulpentruavizarefiindde100lei.

16.

17.

Avizarepentrurealizareadeanexe
deexploataƜieagricolĉ

Emitereaavizuluipentrurealizarea
delucrĉrideinfrastructurĉsau
reabilitarea/modernizareaacesteia
înintravilan/extravilan

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînteren,întocmireaƕi
emitereaavizului


240 leiͲ pentru
persoanefizicesau
juridicenerezidente
încomunelealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000
0leiͲ pentru
solicitanƜiipersoane
fizicecudomiciliulîn
unitĉƜile
administrativ
teritorialealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000
100leiͲ pentru
solicitanƜiipersoane
juridicecuadresade
înregistrareîn
unitĉƜile
administrativ
teritorialealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000
250leiͲ pentru
persoanefizicesau
juridicenerezidente
încomunelealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000
1000leiͲpentru
lucrĉride
infrastructurĉ

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
Consultativpentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.

ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉfizicĉ,cudomiciliulînunitĉƜile
administrativteritorialealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecu
SitulNatura2000,seaplicĉundiscountde100%,tarifulpentruavizare
fiindde0lei.


ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉjuridicĉ,cuadresade
înregistrareînunitĉƜileadministrativteritorialealcĉrorteritoriu
administrativsesuprapunecuSitulNatura2000,seaplicĉundiscountde
140lei,tarifulpentruavizarefiindde100lei.

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,pentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetului
ConsultativpentruanalizadocumentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕi
verificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizarea
documentaƜiei.

300leiͲ pentrustudii
deprefezabilitateƕi
fezabilitateîn
vederearealizĉriide
lucrĉride
infrastructurĉ

18.

Emitereaavizuluipentruautorizare
activitĉƜieconomice

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
emitereaavizului

0leiͲpentru
solicitanƜiipersoane
juridicecuadresade
înregistrareîn
unitĉƜile
administrativ
teritorialealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000

250leiͲpentru
persoanefizicesau
juridicenerezidente
încomunelealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000


19.

AvizareactivitĉƜituristice
desfĉƕurateînscopcomercial
(teambuilding,evenimente)

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
eliberareaavizului

0leiͲpentru
solicitanƜiipersoane
fizicesaujuridicecu
domiciliulsauadresa
deînregistrareîn
unitĉƜile
administrativ
teritorialealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000


TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,pentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.

ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉfizicĉsaujuridicĉcudomiciliul
/adresadeînregistrareînunitĉƜileadministrativteritorialealcĉror
teritoriuadministrativsesuprapunecuSitulNatura2000,seaplicĉun
discountde100%,tarifulpentruavizarefiindde0lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei. 

ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉfizicĉsaujuridicĉcudomiciliul
/adresadeînregistrareînunitĉƜileadministrativteritorialealcĉror
teritoriuadministrativsesuprapunecuSitulNatura2000,seaplicĉun
discountde100%,tarifulpentruavizarefiindde0lei

150 lei /an Ͳ pentru
persoanefizicesau
juridicenerezidente
încomunelealcĉror
teritoriu
administrativse
suprapunecuSitul
Natura2000

20.

Filmareflorĉ,faunĉ,habitate
naturalesipeisajeîn
scopcomercialͲdocumentar

AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
eliberareaavizului,însoƜireaîn
teren

440lei/zi

21.

Filmareflorĉ,faunĉ,habitate
AnalizadocumentaƜieidepuseƕi
naturalesipeisajeînscopcomercialͲ eliberareaavizului,însoƜireaîn
filmartistic,emisiune,spotpublicitar teren

950lei/zi

23.

Fotografiereflorĉ,faunĉ,habitate
naturalesipeisajeînscopcomercial

AnalizadocumentaƜieidepusesi
însoƜireaînteren

300lei/zi

24.

Avizareevenimente(festivaluri,
concerte,târguri,evenimente
sportive)

AnalizadocumentaƜieidepuse,
verificareaînterenƕiemiterea
avizului

470lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei.

TarifulsͲa stabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,pentruanaliza
documentaƜieiƕidecosturilecudeplasareaƕiînsoƜireaînteren
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,pentruanaliza
documentaƜieiƕidecosturilecudeplasareaƕiînsoƜireaînteren.De
asemeneasͲaƜinutcontdenecesitateaparticipĉriiunuinumĉrmarede
persoaneƕilogisticaaferentĉcarepotgeneraunimpactasupra
biodiversitĉƜii.
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,pentruanaliza
documentaƜieiƕidecosturilecuînsoƜireaînteren.
TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonalulde
specialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜieiƕidecosturilecudeplasareaƕi
verificareaînteren



PersoanelefizicesaujuridicecaredesfĉƕoarĉactivitĉƜidecercetaresuntscutitedelaplatatarifelordevizitare,destaƜionareînarianaturalĉprotejatĉ,deeliberaredeavize
pentruactivitateadecercetare,precumƕidefilmareƕifotografiere,dacĉmaterialelenusuntfolositeînscopcomercial.

DacĉopersoanĉfizicĉsaujuridicĉsolicitĉavizarepentruacelaƕitipdeactivitateîndouĉsaumaimulteariiprotejateaflateîncustodiaConsiliuluiJudeƜeanBihorseva
aplicaoreducerede50%pentruemitereaceluideͲaldoileaaviz(respectivemitereaceluideͲaltreilea,alpatruleaƕialcincilea).

UnitĉƜileadministrativteritorialesuntscutitedelaplatatarifelordeavizare.

Anexanr.2laNotadeFundamentare
pentrupropunereaunuiproiectdehotĉrâreprivindmodificareaREGULAMENTULUIDEEMITEREAAVIZULUIDINPARTEACUSTODELUIͲCONSILIULJUDEfEANBIHOR
PENTRUACTIVIT fIDERULATEPETERITORIULSITURILORNATURA2000ƕiaprobareaNomenclatoruluidetarifepentrulucrĉrilesiserviciilecaresepresteazĉdecĉtre
ConsiliulJudeƜeanBihorͲCustodealsiturilorNatura2000ROSCI0291"CoridorulMunƜiiBihoruluiͲCodruMoma",ROSCI0347"PajiƕteaFegernic",ROSCI0200"Platoul
Vaƕcĉu",ROSCI0084"FericeͲPlai",ROSCI0267"ValeaRoƕie"

Detaliereatarifelor
pentrulucrĉrilesiserviciilecaresepresteazĉdecĉtreConsiliulJudeƜeanBihorͲCustodealsiturilorNatura2000
ROSCI0291"CoridorulMunƜiiBihoruluiͲCodruMoma",ROSCI0347"PajiƕteaFegernic",ROSCI0200"PlatoulVaƕcĉu",
ROSCI0084"FericeͲPlai",ROSCI0267"ValeaRoƕie"

1.
Scop:Avizareaprogramelor/planurilorsiproiectelorpublicesiprivatecuimpactsemnificativasupramediului

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieideevaluareadecvatĉaimpactuluiasupramediuluiaplanurilor/proiectelor,verificareaînterenƕiemiterea
avizului

Tarif:1500lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetuluiConsultativpentruanaliza
documentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕiverificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizareadocumentaƜiei


StudiudocumentaƜie:



3persoanex16hx17lei/h=816lei


ExpertGISͲ1persx8hx17lei/h=136lei


VerificareaînterenînfuncƜiedespecificulprogramelor:


Deplasareînteren(costcombustibil,amortizareauto,întreƜinere):220lei


Personalcaresedeplaseazĉînteren:2persx149lei=298lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei

2.
Scop:AvizareaactivitĉƜilorcenecesitĉautorizaƜiedemediu

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuse,verificareaînterenƕiemitereaavizului

Tarif:950lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetuluiConsultativpentruanaliza
documentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕiverificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizareadocumentaƜiei


StudiudocumentaƜie:



3persoanex8hx17lei/h=408lei


ExpertGISͲ1persx8hx17lei/h=136lei


VerificareaînterenînfuncƜiedespecificulprogramelor/activitĉƜilor:
Deplasareînteren(costcombustibil,amortizareauto,întreƜinere):220lei




Personalcaresedeplaseazĉînteren:1persoanĉx149lei=149lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei




3.
Scop:AvizarepentrurevizuireaautorizaƜieidemediu

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuse

Tarif:240lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizarea
documentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



2persoanex6hx17lei/h=204lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei

4.
Scop:AvizareaactivitĉƜilorcenecesitĉautorizaƜieintegratĉdemediu

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuse,verificareaînterenƕiemitereaavizului

Tarif:1925lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetuluiConsultativpentruanaliza
documentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕiverificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizareadocumentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



4persoanex16hx17lei/h=1088lei



ExpertGISͲ1persx8hx17lei/h=136lei


VerificareaînterenînfuncƜiedespecificulprogramelor:


Deplasareînteren(costcombustibil,amortizareauto,întreƜinere):220lei


Personalcaresedeplaseazĉînteren:3persoanex149lei=447lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei

5.
Scop:Avizarepentrurevizuirea/actualizareaautorizaƜieiintegratedemediu 

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuse

Tarif:1000lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetuluiConsultativpentruanaliza
documentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕiverificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizareadocumentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



3persoanex8hx17lei/h=408lei



ExpertGISͲ1persx4hx17lei/h=68lei


VerificareaînterenînfuncƜiedespecificulprogramelor:


Deplasareînteren(costcombustibil,amortizareauto,întreƜinere):220lei


Personalcaresedeplaseazĉînteren:2persoanex149lei=298lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei






6.
Scop:Avizareaaplicĉriiînagriculturĉanĉmoluluidelaepurareaapeloruzate

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuseƕieliberareaavizului


Tarif:300lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizarea
documentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



2persoanex8hx17lei/h=272lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei




Scop:Avizareatransportuluideƕeurilorpericuloaseƕiverificareaînteren
7.

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuse,verificareaînterenƕiemitereaavizului

Tarif:1500lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetuluiConsultativpentruanaliza
documentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕiverificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizareadocumentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



3persoanex16hx17lei/h=816lei


ExpertGISͲ1persx8hx17lei/h=136lei


VerificareaînterenînfuncƜiedespecificulprogramelor:


Deplasareînteren(costcombustibil,amortizareauto,întreƜinere):220lei


Personalcaresedeplaseazĉînteren:2persx149lei=298lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei

8.
Scop:AvizareactivitĉƜiderecoltarefructedepĉdure,ciuperciƕiplantemedicinaledecĉtrepersoanefizicesaujuridicenerezidenteîncomunelealcĉrorteritoriuadministrativse
suprapunecuSitulNatura2000

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuseƕiemitereaavizului


Tarif:340lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizarea
documentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



3persoanex6hx17lei/h=306lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei 



SolicitanƜiipersoanefizicecudomiciliulînunitĉƜileadministrativteritorialealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecuSitulNatura2000suntscutiƜidetarifuldeavizare.



SolicitanƜiipersoanejuridicecuadresadeînregistrareînunitĉƜileadministrativteritorialealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecuSitulNatura2000beneficiazĉdeo
reducerede100leilatarifuldeavizare,tarifulpentruacestcazfiindde240lei.




9.
Scop:AvizareaactivitĉƜilorderecoltare/capturaresi/sauachiziƜionaresi/saucomercializareaunorflorideminĉ,fosiledeplantesifosiledeanimalevertebratesinevertebrate

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuseƕiemitereaavizului


Tarif:440lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizarea
documentaƜiei.



StudiudocumentaƜie:



3persoanex8hx17lei/h=408lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei 


ActivitĉƜilederecoltare/capturaresi/sauachiziƜionareaunorflorideminĉ,fosiledeplantesifosiledeanimalevertebratesinevertebratedesfĉƕurateînscopƕtiinƜificsuntscutite
deplatatarifuluideavizare.

Scop:AvizareaactivitĉƜiidevânĉtoareƕiacotelorderecoltĉpentruspeciiledeinterescinegetic
10.

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuse,verificareaînterenƕiemitereaavizului

Tarif:910lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruanalizadocumentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕi
verificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizareadocumentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



3persoanex8hx17lei/h=408lei



ExpertGISͲ1persx6hx17lei/h=102lei


Verificareaînteren:


Deplasareînteren(costcombustibil,amortizareauto,întreƜinere):220lei


Personalcaresedeplaseazĉînteren:1persoanĉx149lei=149lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei 

11.
Scop:Avizaredirectĉpartiziexploataremasĉlemnoasĉproduseprincipale

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuseƕiemitereaavizului

Tarif:390lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizarea
documentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



3persoanex7hx17lei/h=357lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei






12.
Scop:Avizaredirectĉpartiziexploataremasĉlemnoasĉprodusesecundare

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuseƕiemitereaavizului

Tarif:300lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizarea
documentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



2persoanex8hx17lei/h=272lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei

13.
Scop:Avizaredirectĉpartiziexploataremasĉlemnoasĉtĉierideigienĉsiaccidentale

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuseƕiemitereaavizului


Tarif:240lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizarea
documentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



2persoanex6hx17lei/h=204lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei

14.
Scop:AvizareactivitĉƜidepĉƕunat,însituaƜiaîncarepĉƕuneaseînchiriazĉcĉtrepersoanefizicesaujuridicenerezidenteîncomunelealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecu

SitulNatura2000

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuseƕiemitereaavizului


Tarif:240lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizarea
documentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



2persoanex6hx17lei/h=204lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei


ÎnsituaƜiaîncarepĉƕuneaseînchiriazĉcĉtrepersoanefizicesaujuridicerezidenteîncomunelealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecuSitulNatura2000,seaplicĉo

reducerede100%dintarifuldeavizare.

15.
Scop:AvizareactivitĉƜideexploatareresurseminerale


Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuse,verificareaînteren,întocmireaƕiemitereaavizului

Tarif:1500lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruanalizadocumentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕi
verificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizareadocumentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



3persoanex16hx17lei/h=816lei


ExpertGISͲ1persx8hx17lei/h=136lei



VerificareaînterenînfuncƜiedespecificulactivitĉƜii:


Deplasareînteren(costcombustibil,amortizareauto,întreƜinere):220lei


Personalcaresedeplaseazĉînteren:2persx149lei=298lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei

16.
Scop:Avizarepentrustrategii,programe,planuriƕiproiectedeactivitĉƜiprivindutilizareaterenuluiƕiaresurselor(documentaƜiideurbanism,amenajamentesilvice,planuride

managementalebazinelorhidrografice)

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuse,verificareaînteren,întocmireaƕiemitereaavizului

Tarif:1500lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetuluiConsultativpentruanaliza
documentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕiverificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizareadocumentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



3persoanex16hx17lei/h=816lei


ExpertGISͲ1persx8hx17lei/h=136lei


VerificareaînterenînfuncƜiedespecificulprogramelor:


Deplasareînteren(costcombustibil,amortizareauto,întreƜinere):220lei


Personalcaresedeplaseazĉînteren:2persx149lei=298lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei

17.
Scop:Avizarepentrustrategii,programe,planuriƕiproiectedeactivitĉƜiprivindutilizareaterenuluiƕiaresurselor(alteledecâtcelemenƜionateanterior)

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuseƕiemitereaavizului

Tarif:300lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetuluiConsultativpentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei. 



StudiudocumentaƜie:



2persoanex8hx17lei/h=272lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei 

18.
Scop:AvizarepentrurealizareadeconstrucƜiiînintravilan/extravilan

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuseƕiemitereaavizului


Tarif:240lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetuluiConsultativpentruîntocmirea
avizului,analizaƕiavizareadocumentaƜiei. 


StudiudocumentaƜie:



2persoanex6hx17lei/h=204lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei
ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉfizicĉ,cudomiciliulînunitĉƜileadministrativteritorialealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecuSitulNatura2000,seaplicĉun

discountde100%,tarifulpentruavizarefiindde0lei.


ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉjuridicĉ,cuadresadeînregistrareînunitĉƜileadministrativteritorialealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecuSitulNatura2000,
seaplicĉundiscountde140lei,tarifulpentruavizarefiindde100lei.

19.
Scop:AvizarepentrurealizareadeanexedeexploataƜieagricolĉ

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuseƕieliberareaavizului


Tarif:240lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,pentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizarea
documentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



2persoanex6hx17lei/h=204lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei


ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉfizicĉ,cudomiciliulînunitĉƜileadministrativteritorialealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecuSitulNatura2000,seaplicĉun
discountde100%,tarifulpentruavizarefiindde0lei.

ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉjuridicĉ,cuadresadeînregistrareînunitĉƜileadministrativteritorialealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapunecuSitulNatura2000,
seaplicĉundiscountde140lei,tarifulpentruavizarefiindde100lei.

20.
Scop:Avizarepentrurealizareadelucrĉrideinfrastructurĉsaureabilitarea/modernizareaacesteiaînintravilan/extravilan

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuse,verificareaînteren,întocmireaƕiemitereaavizului

Tarif:1000lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,respectivalComitetuluiConsultativpentruanaliza
documentaƜiei,decosturilecudeplasareaƕiverificareaînterenprecumƕidecosturilecuîntocmireaavizuluiƕiavizareadocumentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



3persoanex6hx17lei/h=408lei



ExpertGISͲ1persx2hx17lei/h=34lei


VerificareaînterenînfuncƜiedespecificulprogramelor:


Deplasareînteren(costcombustibil,amortizareauto,întreƜinere):220lei


Personalcaresedeplaseazĉînteren:2persoanex149lei=298lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei

21.
Scop:Avizarepentrustudiideprefezabilitateƕifezabilitateînvederearealizĉriidelucrĉrideinfrastructurĉ

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuseƕiemitereaavizului


Tarif:300lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,pentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizarea
documentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



2persoanex8hx17lei/h=272lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei


22.
Scop:AvizarepentruautorizareactivitĉƜieconomice

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuseƕiemitereaavizului


Tarif:240lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizarea
documentaƜiei. 



StudiudocumentaƜie:



2persoanex6hx17lei/h=204lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei


ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉfizicĉsaujuridicĉcudomiciliul/adresadeînregistrareînunitĉƜileadministrativteritorialealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapune
cuSitulNatura2000,seaplicĉundiscountde100%,tarifulpentruavizarefiindde0lei

23.
Scop:AvizareactivitĉƜituristicedesfĉƕurateînscopcomercial(teambuilding,evenimente)

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuseƕieliberareaavizului


Tarif:150lei/an

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizarea
documentaƜiei.


StudiudocumentaƜie:



1persoanĉx7hx17lei/h=119lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei


ÎnsituaƜiaîncaresolicitantulestepersoanĉfizicĉsaujuridicĉcudomiciliul/adresadeînregistrareînunitĉƜileadministrativteritorialealcĉrorteritoriuadministrativsesuprapune
cuSitulNatura2000,seaplicĉundiscountde100%,tarifulpentruavizarefiindde0lei

24.
Scop:Avizarepentrufilmareflorĉ,faunĉ,habitatenaturalesipeisajeînscopcomercialͲdocumentar

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuse,însoƜireaînterenƕiemitereaavizului


Tarif:440lei/zi

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,pentruanalizadocumentaƜieiƕidecosturilecudeplasarea

ƕiînsoƜireaînteren


StudiudocumentaƜie:



1persoanĉx4hx17lei/h=68lei


ÎnsoƜireaînterenînfuncƜiedespecificulfilmĉrilor:


Deplasareînteren(costcombustibil,amortizareauto,întreƜinere):220lei


Personalcaresedeplaseazĉînteren:1persx149lei=149lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei





25.
Scop:Avizarepentrufilmareflorĉ,faunĉ,habitatenaturalesipeisajeînscopcomercialͲfilmartistic,emisiune,spotpublicitar

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuseƕieliberareaavizului,însoƜireaînteren


Tarif:950lei/zi

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,pentruanalizadocumentaƜieiƕidecosturilecudeplasarea

ƕiînsoƜireaînteren


StudiudocumentaƜie:



1persoanĉx8hx17lei/h=136lei


ÎnsoƜireaînterenînfuncƜiedespecificulfilmĉrilor:


Deplasareînteren(costcombustibil,amortizareauto,întreƜinere):220lei


Personalcaresedeplaseazĉînteren:4persx149lei=596lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei

26.
Scop:Avizarepentrufotografiereflorĉ,faunĉ,habitatenaturaleƕipeisajeînscopcomercial


Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuseînsoƜireaînterenƕieliberareaavizului

Tarif:300lei/zi

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodiei,pentruanalizadocumentaƜieiƕidecosturilecuînsoƜireaîn
teren


StudiudocumentaƜie:



1persoanĉx8hx17lei/h=136lei


Personalcaresedeplaseazĉînteren:1persx149lei=149lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei

27.
Scop:Avizareevenimente(festivaluri,concerte,târguri,evenimentesportive)

Tipullucrĉriisaualserviciuluicaresepresteazĉ:AnalizadocumentaƜieidepuse,verificareaînterenƕiemitereaavizului


Tarif:470lei

TarifulsͲastabilitînfuncƜiedenormadetimpalocatĉdepersonaluldespecialitatealConsiliuluideExercitareaCustodieipentruîntocmireaavizului,analizaƕiavizarea
documentaƜieiƕidecosturilecudeplasareaƕiverificareaînteren


StudiudocumentaƜie:



1persoanĉx4hx17lei/h=68lei


ÎnsoƜireaînterenînfuncƜiedespecificulfilmĉrilor:


Deplasareînteren(costcombustibil,amortizareauto,întreƜinere):220lei


Personalcaresedeplaseazĉînteren:1persx149lei=149lei


ÎntocmireavizƕiavizaredocumentaƜie



1persoanax2hx17lei/h=34lei







NOTE:

PentrucalculultarifelorsͲauluatînconsiderareurmĉtoarelecosturi:


Salariulmediubrutpeeconomie:2298lei

TaxeplĉtitedeinstituƜieaferentesalariuluimediubrutpeeconomie:28%x2298lei=643,44lei



Costpersonal/normadetimp(h)=(2298,00+643,44)/22zilex8h=2941,44/176=16,71lei/h~17lei/h


Personalcaresedeplaseazĉînteritoriu:8hx17lei/h+13lei(diurnĉ)=149lei/zi


AmortizareautovehiculƜinândcontdeamortizareape5ani=18000EURx4,4lei/60lunix30zile=44lei/zi



ÎntreƜinereautovehicul=50lei/zi


Consummediudecombustibilpentrudeplasareaînariilenaturaleprotejate.

finândcontca3dintreariilenaturaleprotejateseaflalaodistanƜĉde100kmfaƜĉdeOradea,unala25km,ƕiceadeͲacinceala45km,mediauneideplasĉriestede74kmx2=
148km.Consumulmediualuneimaƕinideterenestede12%,astfelcostulmediucucombustibilulpentruodeplasareestede148x12/100x6.2(costmediucombustibili)=~110lei,lacare
seadaugĉdeplasareaîninteriorularieinaturaleprotejate,pedrumuriforestiere:cca.20kmlaunconsummediude15%=>20x15/100x6.2=18.6lei.

Costtotalmediudecombustibilvaficonsiderat130lei/deplasare.


CostultotalaluneideplasĉriîntrͲoarienaturalĉprotejatĉcarevaficonsideratpentrudetaliereatarifelorvafide220lei.


PersoanelefizicesaujuridicecaredesfĉƕoarĉactivitĉƜidecercetaresuntscutitedelaplatatarifelordevizitare,destaƜionareînarianaturalĉprotejatĉ,deeliberaredeavizepentru
activitateadecercetare,precumƕidefilmareƕifotografiere,dacĉmaterialelenusuntfolositeînscopcomercial.

DacĉopersoanĉfizicĉsaujuridicĉsolicitĉavizarepentruacelaƕitipdeactivitateîndouĉsaumaimulteariiprotejateaflateîncustodiaConsiliuluiJudeƜeanBihorsevaaplicaoreducere
de50%pentruemitereaceluideͲaldoileaaviz(respectivemitereaceluideͲaltreilea,alpatruleaƕialcincilea).

UnitĉƜileadministrativteritorialesuntscutitedelaplatatarifelordeavizare.

