
 

Anexa nr. 1 la Planul de Management Integrat 

 

Regulamentul Sitului de importanță comunitară ROSCI0008 Betfia  

și al Rezervației Naturale Locul Fosilifer de pe Dealul Șomleu  

 

Capitolul I  - Dispoziții generale 

Art. 1. Înființarea ariilor naturale protejate 

(1) Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia a fost înființat prin Ordinul 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, cu modificările ulterioare. 

(2) Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Șomleu, comuna Sânmartin, județul Bihor, a 

fost înființată prin Decizia nr.55/1967 a Sfatului Popular al Regiunii Crişana sub denumirea 

Punctul fosilifer de la Betfia, Dealul Șomleului, cu ultima menționare în Legea nr.5/2000, 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone 

protejate, sub denumirea Locul fosilifer de pe Dealul Șimleu, număr criteriu 2.187. 

 

Art. 2. Definirea regulamentului 

Regulamentul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia și al Rezervației Naturale 

Locul fosilifer de pe Dealul Șomleu este documentul în care se includ toate prevederile legate de 

activitățile umane permise și modul lor de aprobare, precum și activitățile restricționate sau 

interzise pe teritoriul ariei naturale protejate și modul de aplicare, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

 

Art. 3. Scopul regulamentului 

Scopul prezentului regulament îl constituie stabilirea reglementărilor în vederea conservării 

habitatelor naturale și speciilor de floră și faună sălbatice din Situl de Importanţă Comunitară 

ROSCI0008 Betfia și a patrimoniului geologic al Rezervației Naturale Locul fosilifer de pe 

Dealul Șomleu, obiective de interes public major și componente ale patrimoniului natural 

național și european. 

 

Art. 4. Limitele ariilor naturale protejate 

(1) Limitele Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia au fost stabilite prin Ordinul 

ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, au fost corectate prin Ordinul  
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ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.387/2011 și pot fi descărcate, în sistem de coordonate 

Stereo 70, de pe pagina web a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

 (2)La data definitivării prezentului regulament, limitele rezervațiilor naturale și ale  

monumentelor naturii, din Legea nr. 5/2000 nu sunt reglementate printr-un act normativ. 

Limitele Rezervaţiei Naturale Locul fosilifer de pe Dealul Șomleu, au fost stabilite de custode și 

sunt marcate, pe teren, prin 57 de borne, distanțate la 20-25 m și poziționate în jurul avenului și 

carierei de la Betfia. 

 (3) Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Șomleu este inclusă integral în Situl de 

Importanţă Comunitară  ROSCI0008 Betfia. 

 

Art. 5. Obiective ocrotite 

(1) Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia, pentru menţinerea diversităţii biologice 

la nivel european, a reţelei Natura 2000, ocrotește următoarele habitate naturale şi specii de 

interes comunitar:  

a) habitatele din Directiva nr. 43/1992 a CEE  Anexa I, 6240*-Pajişti stepice subpanonice şi 

8310-Grote neexploatate turistic.  

b) speciile de plante protejate la nivel european: Ruscus aculeatus şi Spiranthes spiralis; specii 

de nevertebrate protejate la nivel european: Carabus hampei, Lucanus cervus, Lycaena dispar, 

Helix pomatia, Chilostoma banaticum denumit şi Drobacia banatica; specii de amfibieni şi 

reptile protejate la nivel european: Triturus cristatus, Bombina variegata, Bufo bufo, Vipera 

berus, Natrix natrix, Lacerta viridis, Lacerta agilis, Triturus vulgaris, Rana ridibunda, Rana 

dalmatina, Hyla arborea, Anguis fragilis, Coronella austriaca şi Elaphe longissima; specii de 

mamifere protejate la nivel european: Myotis blythii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 

hipposideros, Myotis bechsteinii, Myotis daubentonii, Sciurus vulgaris fuscoater, Mustela 

nivalis, Cervus elaphus, Sus scrofa; speciile de păsări protejate la nivel european: Dryocopus 

martius, Garrulus glandarius, Cuculus canorus, Oenanthe oenanthe 

 (2) Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Șomleu are în ocrotire: 

a) Situl paleontologic Betfia, situat deasupra avenului și carierei Betfia, unde au fost evidenţiate 

13 puncte fosilifere de vârstă cuaternară, ce au furnizat peste 200 de specii de vertebrate 

prinse în terra rossa - păsări, mamifere, insectivore, rozătoare, carnivore, printre care şi specii 

noi pentru ştiinţă, precum pasărea Palergosteon tothi și amfibienii Pliobatrachus langhae şi 

Parahynobius betfianus, cu o recunoaştere internaţională prin Punctul fosilifer nr. 2 Betfia 

unde a fost definit stratotipul faunelor bihariene, o fază caracteristică Pleistocenului inferior; 

b) Avenul Betfia, ca parte integrantă a unui sistem endocarstic mai vast, în sălile căruia își  

găsesc adăpost numeroase exemplare ale unor specii ocrotite de lilieci . 
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Art. 6. Custodia  

(1) Administrarea celor două arii naturale protejate este asigurată de Agenția pentru Protecția 

Mediului Bihor pe baza prevederilor articolului numărul 20, aliniatul (2), al Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificări și completările ulterioare.  

 

Art. 7. Parteneriate și colaborări 

(1) Activităţile custodelui legate de gestionarea științifică a celor două arii naturale protejate se 

pot realiza în parteneriat/colaborare cu instituţii ştiinţifice şi de învăţământ superior de profil, 

ONG-uri de specialitate şi specialiști în domeniile de interes; 

(2) Implicarea factorilor interesaţi în managementul celor două arii naturale protejate se asigură 

prin colaborări sau parteneriate, prin dezbateri și întâlniri publice cu administrații locale, 

persoane juridice sau persoane fizice; 

(3) Acţiunilor de prevenire şi combatere a infracţionalităţii în domeniul ariilor naturale 

protejate se vor desfășura în colaborare cu reprezentanți ai Agenției pentru Protecția 

Mediului, Gărzii Naționale de Mediu, Jandarmeriei Română și administrației publice locale.  

 

Art. 8. Finanţarea activităților  

Finanţarea activităţilor custodelui se poate asigura din fonduri provenite din: 

a) bugetul de stat sau al autorităţilor administrației publice locale; 

b) activităţi proprii; 

c) sistemul de tarife al custodelui; 

d) amenzi; 

e) proiecte finanţate prin programe locale, naţionale sau internaţionale; 

f) subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii, legate. 

 

Capitolul II - Reglementarea activităţilor 

Art. 9. Măsuri în vederea asigurării stării favorabile de conservare a habitatului 8310–

Grote neexploatate turistic, în scopul evitării efectelor negative asupra bunurilor 

patrimoniului speologic şi a biodiversităţii din acest habitat:  

 (1) Se interzice distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul 

sau din interiorul peşterilor; 

(2) În scop de cercetare ştiinţifică accesul în peşteră este permis, se vor respecta toate normele 

privind echipamentul individual şi colectiv pentru studiul în cadrul peşterii, este interzisă 
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utilizarea echipamentului murdar din alte peşteri, în peşteră se va intra cu echipament şi 

încălţăminte curată; 

(3) Este interzis consumul produselor alimentare în peşteră şi în special abandonarea deşeurilor 

sau resturilor alimentare care ar fi potenţial mediu de dezvoltare al diferitor microorganisme, 

potenţial pericol pentru chiroptere; 

(4) Este interzis accesul în peşteră a persoanelor neechipate corespunzător, a minorilor fără 

prezenţa adulţilor, a persoanelor care au consumat băuturi alcoolice, substanţe stupefiante, a 

persoanelor care suferă de claustrofobie; 

 (5) Pentru protejarea habitatelor de hrănire pentru speciile de lilieci este interzisă modificarea 

utilizării terenurilor - trecerea de la păduri/terenuri împădurite la terenuri arabile extinse; 

(6) Este obligatorie menţinerea elementelor de vegetaţie ce conectează adăposturile cu habitatele 

de hrănire pentru lilieci, conservarea pădurilor de foioase bătrâne, în special a celor situate în 

vecinătatea corpurilor de apă;  

(7) Este interzisă pătrunderea în peşteră, în perioadele de hibernare a speciilor de lilieci sau de 

maternitate, pentru a preveni deranjarea sau chiar moartea exemplarelor, excepţie de la 

prevederile acestui articol fiind vizitele în scop ştiinţific;  

(8) Este interzisă folosirea oricăror surse de iluminare cu excepţia căştilor speo cu led-uri, a 

frontalelor; 

(9) Este interzisă aprinderea focului în peşteră, a fumatului, a lămpilor cu carbid sau oricăror 

acţiuni care ar produce altararea calităţii aerului sau apei; 

(10) Este interzisă perturbarea liniştii prin orice fel de mijloace, producerea zgomotului - strigăte, 

pocnitori, folosirea de echipamente audio, bombe de magneziu, lovirea carvamentului - orice 

vibraţie este resimţită de vieţuitoarele peşterii. 

 

Art. 10. Accesul şi circulaţia  

(1) Sunt interzise accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul Sitului de Importanţă 

Comunitară ROSCI0008 Betfia și al Rezervației Naturale Locul fosilifer de pe Dealul Șomleu, în 

afara drumurilor deschise circulaţiei publice; 

(2) Excepţiile de la restricţia de acces şi circulaţie cu mijloace motorizate vor avea: personalul 

custodelui, personalul organelor statului cu competenţe pe teritoriu, poliţie, protecţia civilă, 

autorităţi de mediu, autorităţi de gospodărirea apelor, ambulanţă şi altele asemenea, personalul 

împuternicit pentru patrulări/controale, în cazul în care aceste categorii sunt în exerciţiul 

funcţiunii, pe bază de delegaţie; 



 5 

(3) Accesul cu câinii pe teritoriul ariilor naturale protejate este permis doar în condiţiile în care 

câinii sunt ţinuţi permanent în lesă iar stăpânii trebuie să prezinte toate actele de dovadă a 

vaccinării. 

 

Art. 11. Activităţile de explorare și exploatare a substanțelor minerale utile 

(1) Nu vor fi avizate în arealul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia lucrările de 

explorare și exploatare pentru substanțe minerale utile susceptibile să afecteze negativ peisajul și 

mediul natural; 

(2) Extragerea calcarului din cariera Betfia este interzisă. 

 

Art. 12. Activităţile de silvicultură 

(1) Terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în Situl de Importanţă Comunitară 

ROSCI0008 Betfia sunt incluse în Grupa I - zone protejate; 

(2) Pe terenurile din fondul forestier care fac parte din Situl de Importanţă Comunitară 

ROSCI0008 Betfia sunt permise doar lucrările silvice menţionate în amenajamentele silvice; 

(3) Se interzice plantarea de specii de arbori alohtoni, exotici, pe terenurile care fac parte din 

Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia . 

 

Art. 13. Activităţile de vânătoare 

(1) Vânătoarea se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare aduse de 

Legea nr. 197/2007; Legea nr. 215/2008; Ordonanaţa de urgenţă a Guvernului nr. 154/2008, 

Legea nr. 80/2010; Ordonanaţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2010; ale Ordonanţei de urgenţă 

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

naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, 

precum şi cu prevederile prezentului regulament; 

(2) În vederea conservării faunei de interes cinegetic, terenurile care fac parte din Situl de 

Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia se constituie integral în zone de linişte a faunei 

cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecţie, prin planurile de management 

cinegetic; 

(3) Planurile de management cinegetic se corelează cu planul de management al Sitului de 

Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia pentru fondurile cinegetice care se suprapun peste 

suprafeţe din aria naturală protejată. 

 

Art. 14. Cultivarea, terenurile agricole 
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Cultivarea terenurilor agricole pe suprafața Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia 

se supune următoarelor reglementări: 

a) este interzisă cultivarea sub orice formă a organismelor modificate genetic; 

b) este  interzisă folosirea îngrăşămintelor chimice şi a substanţelor de protecţie a plantelor; 

c) este interzisă incendierea vegetaţiei și a resturilor vegetale; 

d) se interzice afectarea regimul hidrologic al terenurilor prin drenare, desecare etc.; 

e) vor fi aplicate îngrăşămintele naturale numai în perioadele fără îngheţ şi după retragerea 

apelor de primăvară; 

f) vor fi  îndepărtate speciile de plante alohtone, exotice, invazive; 

g) vor fi păstrați arborii solitari sau pâlcurile de arbori existenţi; 

h) vor fi păstrate aliniamentele de arbori şi arbuşti de la marginea parcelelor; 

i) va fi păstrată o bandă nearată de minim 10 m de la malul habitatelor acvatice sau zonelor 

umede. 

 

Art. 15. Pășunatul 

(1) Păşunatul pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia se desfășoară cu 

respectarea Ordonanaţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 

şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 86/2014; 

(2) Utilizarea raţională a pajiştilor şi păşunilor pentru cosit şi/sau păşunat, se face numai cu 

animalele domestice proprietate a membrilor comunităţilor ce deţin aceste păşuni sau care deţin 

dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe 

suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de custode, astfel încât să nu fie 

afectate habitatele naturale și speciile de floră şi faună sălbatică; 

(3) În cazul în care proprietarul sau administratorul păşunilor este altul decât utilizatorul 

acestora, este obligatorie încheierea de contracte de păşunat între aceştia; 

(4) În contracte se specifică în mod obligatoriu: numărul de animale pe specii, perioadele de 

păşunat, suprafeţele şi limitele acestora, precum şi obligaţiile utilizatorului privind locul de 

târlire, modul de gospodărire a surselor de apă, drumuri de acces şi trebuie să fie prezentate 

custodelui în vederea avizării. 

 

Art. 16. Cercetarea ştiinţifică 

(1) Cercetarea ştiinţifică în Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia și în Rezervația 

Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Șomleu va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea 

scopului primordial, cel de conservare a biodiversităţii actuale și fosile; 
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(2) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0008 

Betfia se desfăşoară cu avizul custodelui;  

(3) În cazul temelor de cercetare se vor încheia contracte cu cei care derulează cercetarea, 

contracte care să asigure accesul custodelui la rezultatele cercetării în vederea utilizării lor în 

activitatea de management, clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi iar 

dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabileşte prin contract; 

(4) În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în cele două arii naturale protejate, 

custodele propune măsurile de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor de 

management. 

 

Art. 17. Turismul  

(1) Pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia sunt permise activităţi de 

turism şi de educaţie ecologică, cu respectarea regulilor de vizitare, potrivit prezentului 

Regulament și legislației în vigoare; 

(2) Custodele poate institui un cuantum al tarifelor de vizitare, conform prevederilor legale în 

vigoare, ce se va posta pe site-ul custodelui; 

(3) Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee turistice sau poteci tematice şi 

amplasarea panourilor indicatoare şi informative se fac numai cu avizul custodelui şi, în cazul 

traseelor noi, după omologarea acestora conform prevederilor legale; 

(4) Camparea pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia se 

reglementează astfel: 

a) camparea este permisă, în locurile amenajate și marcate în acest sens de deţinătorii de 

terenuri, cu avizul custodelui; 

b) în locurile de campare se poate încasa tarif de campare de către deţinătorii legali ai 

terenului în cazul în care se asigură condiţii igienico-sanitare, acces la grup sanitar și apă şi 

colectarea deşeurilor de campare, iar tariful se aduce la cunoştinţa custodelui şi se afişează 

obligatoriu în apropierea locului de campare de către cei ce îl încasează; 

c) camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai în următoarele situaţii: pentru 

activitate de cercetare, cu aprobarea custodelui; pentru voluntarii care lucrează pe teritoriul ariei 

naturale protejate cu aprobarea custodelui. 

(5)  Organizarea de competiţii şi/sau activități de grup de orice fel care presupun accesul pe teren 

în Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia se fac numai cu avizul custodelui; 

(6) Deşeurile rezultate din activităţile de turism şi/sau vizitare a Sitului de Importanţă 

Comunitară ROSCI0008 Betfia se evacuează de către turiști și organizatorii activităților de 

turism/vizitare sau de deţinătorii legali ai terenului; 
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(7)  Perturbarea liniştii în Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia prin orice fel de 

mijloace, strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio şi altele asemenea, este strict 

interzisă; 

(8) Sunt interzise în arealul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia: 

a) aprinderea focului și amenajarea de vetre în acest sens; 

b) distrugerea sau degradarea panourilor informative, indicatoare şi de atenționare, precum şi a 

plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice/potecile tematice; 

c) spălatul vehiculelor şi utilizarea de detergenţi. 

 

Art. 18. Activitățile speologice 

(1) Activitățile de cercetare speologică și de turism speologic în Avenul Betfia din Rezervaţia 

Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Șomleu se fac doar de către personal specializat și cu avizul 

custodelui; 

(2) Valabilitatea avizului custodelui este condiţionată de existenţă avizului favorabil al Comisiei 

Patrimoniului Speologic, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor şi a avizului 

eliberat de SJ Salvamont-Salvaspeo Bihor; 

(3) Activităţile organizate în mediul speologic subteran se vor desfăşura cu respectarea 

obligatorie a Normelor de prevenire a accidentelor în mediul subteran speologic (N-SR-001) 

emise de Asociația Corpul Român – Salvaspeo CORSA; 

 (4) Avenul Betfia fiind un habitat pentru lilieci se vor respecta următoarele reguli de vizitare, 

stabilite de specialiștii Institutului de speologie Emil Racoviţă: 

a) în peşteră se vor folosi doar surse de iluminare electrică; 

b) se va limita conversaţia şi se va evita producerea oricărui zgomot iar pentru comunicare, 

dacă trebuie, se va vorbi în şoaptă; 

c) se va reduce intensitatea luminii în apropierea liliecilor iar spotul luminos nu va fi 

direcţionat spre aceștia; 

d) nu se va fotografia cu bliţ şi nu se vor filma liliecii, cu excepţii permise doar în condiţii 

reglementate şi autorizate de forurile competente; 

e) nu se va face focul şi nu se va campa în peșteră, sau la gura acesteia. 

 

Art. 19. Managementul deșeurilor 

(1) Pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia este interzisă abandonarea 

deşeurilor de orice fel; 
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(2) Deţinătorii cu orice titlu a terenurilor din cuprinsul Sitului de Importanţă Comunitară 

ROSCI0008 Betfia au obligaţia de a asigura luarea măsurilor de salubrizare/curăţare a terenurilor 

ce le aparțin; 

(3) Autorităţile publice locale de pe raza Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia au 

responsabilitatea de a desfiinţa depozitele ilegale de deşeuri aflate pe teritoriul lor administrativ. 

 

Art. 20. Construcţiile 

(1) Pe teritoriul Rezervaţiei Naturale Locul fosilifer de pe Dealul Șomleu sunt interzise realizarea 

de orice construcţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale protejate sau 

activităţilor ştiinţifice, a celor destinate asigurării siguranţei naţionale ori prevenirii unor 

calamităţi naturale, în condiţiile legii; 

(2) Realizarea oricăror investiţii în interiorul sau în imediata vecinătate a Sitului de Importanţă 

Comunitară ROSCI0008 Betfia se va face doar, cu avizul custodelui, conform reglementărilor în 

vigoare, cu atenție deosebită pe impactul asupra habitatelor şi speciilor pentru care a fost 

înfiinţată aria naturală protejată ; 

(3) Construirea de noi drumuri în cuprinsul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia 

este interzisă. 

 

Art. 21. Alte activități 

(1) În Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia, pentru speciile de animale sălbatice 

terestre și acvatice de interes comunitar şi care se află sub regim strict de protecţie, precum şi 

speciile incluse în lista roşie naţională, sunt interzise: 

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare; 

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de 

migraţie; 

c) distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălor din natură; 

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă; 

e) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop fără autorizaţia autorităţii de 

mediu competente.  

(2) Se interzice introducerea de noi specii de plante și animale pe teritoriul Sitului de Importanţă 

Comunitară ROSCI0008 Betfia. 

 

Capitolul III - Dispoziţii finale  

Art. 22.  
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Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe 

Dealul Șomleu se supun prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.  

 

Art. 23.  

Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, 

penală, materială sau civilă, potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 24.  

Aplicarea prezentului Regulament se face de către Custode şi de către personalul instituţiilor 

statului abilitat să constate şi să aplice sancţiuni potrivit competenţelor legale. 

 

Art. 25.  

Planurile, programele, proiectele sau activitățile ce se doresc a fi implementate pe teritoriul 

Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia sau în vecinătatea acestuia vor fi supuse 

avizării de către custode. 

(1) Pentru avizarea activităţilor, planurilor, programelor, proiectelor care urmează să se 

desfăşoare/implementeze pe raza Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia şi 

Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Șomleu, sau în imediata vecinătate, solicitanţii 

trebuie să depună la sediul custodelui o cerere scrisă care să conţină datele de contact ale 

solicitantului, descrierea activităţii, planului sau proiectului propuse spre avizare precum şi o 

hartă/schiţă a localizării acestuia; de asemenea vor fi anexate copii ale: documentelor de 

identificare ale solicitantului, extras de Carte Funciară, Plan de situaţie şi încadrare în zonă, 

Certificat de Urbanism, după caz, şi ale documentelor relevante cu privire la activitatea, planul 

sau proiectul propus;  

(2) În vederea eliberării avizului, custodele poate solicita şi alte informaţii suplimentare. 

 

Art. 26. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare, după aprobarea regulamentului, autorităţile 

administraţiei publice locale competente au obligaţia de a actualiza planurile de amenajarea 

teritoriului judeţean şi a planurilor urbanistice generale, prin integrarea prevederilor referitoare la 

Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe 

Dealul Șomleu. 
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Art. 27. 

Avizul Custodelui sitului este necesar atât pentru actualizarea documentaţiilor de amenajarea 

teritoriului şi urbanism existente, cât şi pentru cele care vor fi elaborate în viitor.  

 

Art. 28.  

Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0008 Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe 

Dealul Șomleu va fi evidenţiată în mod obligatoriu în documentaţiile de amenajare a teritoriului 

şi documentaţiile de urbanism. 

 

Art. 29.  

Prezentul Regulament poate fi modificat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului, la propunerea custodelui. 

 

 

 


