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            Către, 

                           Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

                          - Bvd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti – 

 

Cu privire la dezbaterea publică a Proiectului de Ordin de Ministru pentru 
modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvo ltarii durabile 

nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a 
siturilor de importanta comunitara, care face parte integranta a retelei 

ecologice europeana Natura 2000 in Romania 

 

          MUNICIPIUL TÂRGU MURE Ş, cu sediul în Târgu Mureş, P-ţa 
Victoriei, nr. 3, legal reprezentat  prin dl. dr. Dorin Florea, în calitate de Primar 
al Municipiului Târgu Mureş, vă facem cunoscute următoarele: 

          Având în vedere Proiectul de Ordin de Ministru mai sus menţionat, care la 
art.1 se doreşte a avea următorul conţinut: 

         „Art. I. Poziția 323 din Anexa 1 la Ordinul ministrului mediului și 
dezvoltării durabile nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală 
protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei 
ecologice Natura 2000 în România publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2008, cu modificările ulterioare se modifică și va 
avea următorul cuprins: 



1. 323. ROSCI0342 Pădurea Târgu-Mureș Județul Mureș: Cristești (<1%), 
Crăciunești (<1%), Livezeni (<1%), Sângeorgiu de Mureș (<1%), Târgu 
Mureș (8%)”, 
 

             Vă facem cunoscut faptul că, prin Sentinţa nr. 222 din 06 noiembrie 
2012, pronunţată de Curtea de Apel Tg. Mureş, în dosar nr. 53/43/2012, 
definitivă şi irevocabilă a fost admisă cererea formulată de Municipiul Tg. 
Mureş, prin reprezentant legal şi a fost anulat parţial Ordinul nr.2387/29.09.2011 
emis de către Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru modificarea ordinului 
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1964/2007, privind instituirea 
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte 
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

             Facem precizarea că în dosarul  mai sus menţionat, instituţia d-voastră a 
fost parte, motiv pentru care trebuie să se conformeze dispoziţiilor instanţei de 
judecată în ceea ce priveşte anularea parţială a Ordinului nr.2387/29.09.2011, 
emis de către Ministerul Mediului şi Pădurilor, referitor la poziţia nr. 323 din 
anexa la ordin, respectiv ROSC10342 PĂDUREA TG. MUREŞ (8%). 

           Având în vedere intenţia de emitere a unui nou Ordin de Ministru privind 
instituirea regimului de arie naturală protejată a zonei Pădurea Tg-Mureş, 
motivat de faptul că prin Sentinţa Civilă nr.222/06.11.2012,  Curtea de Apel Tg-
Mureş a desfiinţat statutul de arie naturală protejată a sitului de importanţă 
comunitară ROSC10342 PĂDUREA TG. MUREŞ (8%) fără a se pronunţa cu 
privire la Formularul standard al sitului, care cuprinde lista speciilor şi 
habitatelor protejate, 

          Vă învederăm faptul că, formularul menţionat mai sus nu prezintă 
relevanţă juridică întrucât actul administrativ care produce efecte este Ordinului 
nr.2387/29.09.2011, act administrativ care a fost anulat parţial - poziţia nr.323 
din anexă, respectiv ROSC10342 PĂDUREA TG. MUREŞ (8%). 

          Facem cunoscut faptul că, emiterea unui nou act administrativ în aceleaşi 
condiţii cu actul anulat, definitiv şi irevocabil, atrage de drept sancţiunea 
nulităţii actului administrativ. 

 

           Pe de altă parte, potrivit art.10 din OUG nr.57/2007 « modul de 
constituire şi administrare a ariilor naturale protejate va lua în considerare 
interesele comunităţilor locale,… . «  



           În acest sens vă facem cunoscut faptul că, reluarea procedurii de instituire 
a regimului de arie naturală protejată a zonei Pădurea Tg-Mureş este abuzivă şi 
în neconcordanţă cu prevederile legale mai sus menţionate precum şi a 
principiului autonomiei locale, întrucât Consiliul Local precum şi Primarul 
Municipiului Tg-Mureş nu au fost consultaţi în acest sens pentru a-şi exprima 
poziţia în raport cu interesele comunităţii locale. 

           Mai învederăm faptul că, potrivit art.8 alin.5 din OUG nr.57/2007, 
propunerea de instituire a regimului de arie naturală protejată pentru cazurile 
prevăzute la alin.1 lit.a-c, se face pe baza documentaţiei prevăzute  la art.11 
alin.1. Printre documentele menţionate de art.11 alin1 lit.b este prevăzută 
hotărârea consiliului comunal, orăşenesc, municipal sau judeţean, după caz, de 
avizare a suprafeţei administrative ce va urma să facă parte din aria naturală 
protejată. Or, Consiliul Local Municipal Tg-Mureş nu a emis o Hotărâre de 
avizare şi nu a existat nicio propunere adresată autorităţii publice locale în acest 
sens.  

           În condiţiile în care autoritatea publică locală şi-a exprimat constant 
poziţia, în sensul că instituirea regimului de arie naturală protejată a zonei  
Pădurea Tg-Mureş, nu este în interesul comunităţii locale, obstrucţionând 
proiectele avute în vedere de municipalitate pentru acest areal, reluarea 
procedurilor de reincluderea în situl de arie protejată a Pădurii Târgu-Mureş, 
este abuzivă, nelegală şi nu are suportul autorităţilor publice locale. 

           Având în vedere Sentinţa Civilă nr. 222 din 06 noiembrie 2012, 
pronunţată de Curtea de Apel Tg. Mureş, în dosar nr. 53/43/2012, definitivă şi 
irevocabilă, precum şi poziţia exprimată de autorităţile publice locale, facem 
cunoscut faptul că, orice demers în vederea instituirii ariei naturale protejată a 
zonei Pădurea Tg-Mureş este nelegal şi lipsit de fundamentare. 

           Mai mult, vă atragem atenţia că, vom face demersurile necesare pentru 
punerea în aplicare a dispoziţiilor art.287 Cod penal – nerespectarea hotărârilor 
judecătoreşti, care potrivit noului Cod Penal constituie infracţiune 

          Cu stimă, 

    PRIMAR,                                                                                SECRETAR, 
dr.Dorin Florea                                                                         Andrei Mureşan 
                                                  DIRECTOR, 
                                              Bâta Anca Voichiţa 
                                              
 


