ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GĂUJANI
HOTĂRÂRE
privind aplicarea OUG nr. 105/2001, privind frontiera de stat a Românieimodificata de Legea nr
280/2011 privind accesul circulatia si alte activitati ce se desfasoara in zona de frontiera
Consiliul Local Găujani,
Având în vedere:
- Adresa nr. 2190300/2017 emisa de Sectorul Poliţie de Frontieră Vedea;
- referatul întocmit de secretarul comunei Găujani ;
-prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 105 din 27 iunie 2001 (*actualizată*) privind frontiera de
stat a României
In temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2ool privind administratia publică locală, republicata
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Accesul persoanelor pentru efectuarea unor activitati in ostroavele Cama si Dinu ,
apartinand statului roman , situate in apele de frontiera intre km flv. 505-510 este permis numai prin
dreptul km flv. 499,507, 510 si 513, locurile de pastrare al ambarcatiunilor , cu aprobarea SEFULUI
SECTORULUI POLITIEI DE FRONTIERA VEDEA.
Ramanerea persoanelor pe timpul noptii in OSTROAVELE CAMA si DINU,
ESTE
PERMISA cu aprobarea SEFULUI SECTORULUI POLITIEI DE FRONTIERA VEDEA.
Art. 2.In zona de frontiera, in zona inundabila si pe adancimea de 500 m de la limita terenului
inundabil( digul de protectie) catre interior, CU AVIZUL SEFULUI SERVICIULUI TERITORIAL AL
POLITIEI DE FRONTIERA GIURGIU, se pot executa activitati cum sunt: exploatarile forestiere,
balastiere sau cariere, lucrarile de imbunatatiri funciare si irigatii, indiguirile, lucrarile sau constructiile
pe cursul de apa , lucrarile de asigurare a conditiilor de navigatie, constructiile si amenajarile turistice,
de agrement sau de alta natura, cercetarile si prospectarile geologice.
Art.3.Pescuitul industrial si sportiv in apele de frontiera, se efectueaza, in conditiile OUG nr.
23/2008, in locurile si sectoarele stabilite de autoritatile competente , CU AVIZUL PREALABIL AL
SEFULUI SERVICIULUI TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA GIURGIU,
Art.4. Barcile si ambarcatiunile , aflate in apele de frontiera, se pastreaza in locurile stabilite de
autoritatea competenta , CU AVIZUL SEFULUI SECTORULUI POLITIEI DE FRONTIERA VEDEA,
astfel:
-km flv.. 499-Slobozia
-km flv. 507- Malu
-km flv. 510-Malu
-km. Flv.513- Vedea
Luandu-se masuri de catre cei care le detin, pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegala a
frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau alte activitati ilicite.
Art.5.Activitatile de agrement si sportive in apele de frontiera se pot desfasura cu aprobarea
administratiei publice locale si cu AVIZUL SEFULUI SECTORULUI POLITIEI DE FRONTIERA
VEDEA, intre km flv. 499-526, cu respectarea conditiilor prevazute de lege(balizare, salvare, etc).
Art. 6.In apele de frontiera, navele cu excursionisti, precum si orice alta nava sau ambarcatiune
nu au voie sa acosteze decat in porturi sau in alte locuri special amenajate in acest scop. In caz de forta
majora acostarea se poate face in orice punct de pe malul romanesc , ANUNTANDU-SE SECTORUL
POLITIEI DE FRONTIERA VEDEA. Dispozitiile acestui aliniat nu se aplica cetatenilor romani
posesori de barci.
Art. 7. Pasunatul animalelor este permis pe timpul zilei pana la digul de protectie al fluviului
Dunarea, iar noaptea pana la 500 m fata de acesta, catre interior, in locurile stabilite de autoritatea
administratiei publice locale si cu AVIZUL SEFULUI SECTORULUI POLITIEI DE FRONTIERA
VEDEA,.
Art.8. Vanatoarea de-a lungul frontierei de stat , pe adancimea de 500 m de la limita terenului
inundabil , pentru frontiera de apa, ESTE INTERZISA.
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Vanatoarea organizata a animalelor de prada , pe adancimea specificata mai sus este ADMISA
NUMAI ZIUA, PE BAZA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL SI CU AVIZUL PREALABIL AL
SEFULUI SECTORULUI POLITIEI DE FRONTIERA VEDEA.
Art.9.Persoanelor care se deplaseaza sau care desfasoara activitati
IN APROPIEREA
FRONTIEREI DE STAT LE ESTE INTERZIS:
a) să tragă cu arma peste frontiera de stat;
b) să deterioreze sau să distrugă semnele de frontieră, instalaţiile sau mijloacele tehnice de
Pază ale poliţiei de frontieră;
c) să utilizeze focul deschis fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului
la vecinătăţi;
d) să fixeze pe bandă magnetică, pe hârtii sau alt suport, imagini care să redea porţiuni din
teritoriul statului vecin;
e) să facă schimb de obiecte sau corespondenţă peste frontiera de stat, în alte puncte decât
cele destinate prin lege acestui scop;
f) să desfăşoare activităţi care pot polua apele, aerul sau solul în zona de frontieră;
g) să poarte convorbiri neautorizate peste linia de frontieră;
h) să comită fapte, gesturi sau să profereze expresii jignitoare la adresa Bulgariei sau a
cetăţenilor acesteia.
Art.10. – În situaţii deosebite, pe timpul unor acţiuni ale poliţiei de frontieră, se poate opri
temporar accesul şi desfăşurarea unor activităţi în apropierea frontierei de stat în afara localităţilor.
Aceste măsuri vor fi aduse la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi populaţiei în timp
util.
La solicitarea administratiei publice locale sau din proprie initiativa , cand situatia impune
Sectorul PF Vedea , executa actiuni pentru mentinerea ordinii si linistii publice, independent sau in
cooperare cu celelalte organe ale MAI.
Art.11. Prin grija primariei, panourile cu denimirea localitatii (inclusiv satele subordonate vor
avea inscrisa mentiunea”LOCALITATE DE FRONTIERA”, in conformitate cu Normele metodologice
din 09.05.2002 de aplicare a OUG 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, publicata in M. O. nr.
346/2002
Art. 12. – Primarul comunei si referentul cu atributii in domeniu vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari, iar secretarul comunei o va comunica celor in drept si o va aduce la
cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul oficial www.primariagaujani.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI GĂUJANI

TARANU VICTOR

GRAMA IOANA DOINA

GĂUJANI -31.03.2017
NR. 11
HCL a fost adoptata cu votul a 11.consilieri “pentru” , a .......consilieri “contra” si a .........consilieri
abtineri

VIZAT,
SEFUL SECTORULUI POLITIEI DE FRONTIERA VEDEA
COMISAR SEF,
NAN SILVIU DAN
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