
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
HOTĂRÂRE 

 

Hotarâre de Guvern privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi încadrarea în 

categoria rezervaţii naturale 
 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) lit. b) şi al art. 11 alin. 

(1)  din Ordonanţa 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 49/2011,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1 - Se aprobă instituirea regimului de arie naturală protejată şi încadrarea în categoria rezervaţiilor 

naturale a următoarelor zone:  

 

Nr. 

crt. 

Aria naturală protejată            Categoria de 

management 

Suprafaţa 

(ha) 

Judeţul Nr. aviz CMN 

(Comisia pentru Ocrotirea 

Monumentelor Naturii) 

1. Pădurile seculare de la 

Strâmbu Băiuţ - Lăpuş 

- Grosii Ţibleşului 

Rezervaţie 

naturală 

1414 Maramureş 3501/18.11.2011 

2. Codrii seculari de la 

Şinca 

Rezervaţie 

naturală 

323,7 Braşov 3509 /18.11.2011 

 

Art. 2 - (1) Descrierea limitelor şi a suprafeţei rezervaţiei naturale Pădurile seculare de la Strâmbu Băiuţ - 

Lăpuş - Grosii Ţibleşului este prevăzutã în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

(2) Descrierea limitelor şi a suprafeţei rezervaţiilor naturale Codrii seculari de la Şinca este prevăzutã în 

anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 -Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura reprezentarea limitelor rezervaţiilor naturale 

constituite prin prezenta hotărâre, ale căror elemente de identificare sunt prevăzute în anexă, în planurile 

de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

 

Art. 4 - Limitele rezervaţiilor naturale Pădurile seculare de la Strâmbu Băiuţ - Lăpuş - Grosii Ţibleşului şi 

Codrii seculari de la Şinca în format digital, ca vectori cu referinţă geografică în sistemul naţional de 

proiecţie Stereografic 1970, se pun la dispoziţie de către autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin intermediul paginii web, în termen de 60 de 

zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

Art. 5 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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