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Fundatia SNAGOV 

Obiective legate de Zona Snagov (lac+padure) comunele: Snagov, Gruiu, Ciolpani: 
A) creştere/dezvoltare sustenabilă/durabilă şi o bună utilizare/administrare a resurselor 
    (formulare de strategii, implementarea acestora/transparenţă şi informare publică) Forum 
B) dezvoltarea/promovare: eco-turism şi  iniţiativa privată (IMM) * infrastructură + oferte 
     Centru de Informare Eco-Turistică + ghizi–însoțitori+Circuite: http://Turism.Snagov.ro  
C) ecologie / mediu / biodiversitate: protecţie şi conservare, monitorizare, proiecte 
    arii naturale protejate “Lacul Snagov” şi “Pădurea Snagov” * Patrimoniu Natural 
   10 ani experiență = Custode „Aria Naturala Protejata Lacul Snagov” (ANPLS) Cod 2560 
D) cultură, educaţie, învăţământ, pregătire profesională: colecţii, monumente, muzee, 
    obiective turistice şi culturale locale etc (istorie locală, etnografie, cultură orală, faună- 
    flora- ecosisteme) * Patrimoniu Cultural > „Colectiile Muzeale Snagov” (7 teme) 

Tel: (+4) 0722 601830, (+4) 0720 762468 * office@FundatiaSnagov.ro   

Şoseaua Snagov nr. 78, Snagov Sat, Snagov, 077165, Judeţul Ilfov, ROMÂNIA   
Adresa de corespondenta (in Bucuresti): Str. Matei Voievod nr 128, bl. 231. Ap. 21, S2 
Nr. de înregistrare în Registrul Special al Fundaţiilor şi Asociaţiilor: 52/14-dec-2007 * Cod Fiscal: 22911517 
Nr de înregistrare – Ministerul Justiţiei: 7724/94/2007   
Cont: RO69 OTPV 0000 0000 0205 0402, Banca: OTP Romania - Agenţia Buzeşti, Bucureşti, Nr.85 
Mai multe detalii: www.FundatiaSnagov.ro * www.facebook.com/FundatiaSnagov  

Zona Snagov: ≈ 4200 de specii de FAUNĂ şi FLORĂ / 4 habitate principale / 311 specii protejate, rare, amenințate 
49 prin Directiva Păsări / 114 „Red List – IUCN, 69 Lista Roşie națională / 23 prin OUG 57-2007 respectiv L49–2011 

*Diferența (de evidență) de la 5 specii protejate la 311 este datorată (demersului) Fundației Snagov* 
 

REF : PUG SNAGOV (re)actualizare (fata de varianta din 2005) 
              Solicitare de clarificari cf. L544/2001 – interes public  
DATA : 30.10.2020 * Pagini: 2 * Anexa 0 Nr iesire: 1252E 
CATRE: Primaria Snagov 
               dl. Mihai ANGHEL - Primar 

Tel: 0214 910 642 
Fax: 0214 910 653 
primaria_snagov@yahoo.com  

DE LA: Fundația SNAGOV 
              Turmac Constantin – Președinte 
               www.FundatiaSnagov.ro  

Tel: 0720 762 468 
        0722 601 830 
office@fundatiasnagov.ro 

 
PUG SNAGOV (re)actualizare (fata de varianta din 2005) 
Solicitare de clarificari cf. L544/2001 – interes public 
 
Subscrisa / Calitate: Fundația Snagov – cu activitati legate de Patrimoniul Natural si Patrimoniul Cultural 
al Zonei Snagov 
 
CONTEXT: 
1] (re) Informare: PUG Snagov 2005 (a carui actualizare nu s-a facut de 10 ani) - contine o multime de 
omisiuni grave, ilegalitati si in baza acestuia apoi s-au dat si o serie de autorizatii de construire etc. 
2] In perioada iulie-septembrie 2020, au aparut ca informatii publice detalii despre lucrul la PUG Snagov. 
Ex: la Snagov Club a avut loc o reuniune si prezentare (+ UA Ion Mincu) cu participanti PSD. 
3] Va (re) informam ca orice (nou) PUG Snagov obligatoriu trebuie sa includa toate sarcinile / prevederile 
din Planul de Management si Regulamentul Ariei Naturale Protejate „Lacul Snagov” din MO 318 bis din 
18.05.2016. De fapt si in toate noile avize si reglementari ale Primariei Snagov (si urbanism si de control 
ale Politiei Locale) – trebuiau preluate (incluse) obligatiile de acolo in termen de 30 de zile (conform 
L49/2011 – OUG 57/2007) 
4] exista o suita de demersuri oficiale aflate in diferite stadii (legate de habitate, specii protejate) la diferite 
autoritati (din care o parte, incalcand legea) nu au derulat demersurile legale in vigoare 
Pot exista motive de continuare a eforturilor de a se face o actualizare a PUG Snagov, ilegala, cu redusa 
(chiar fara) dezbatere publica, pentru omiterea problemelor trecute, recente si crearea de noi conditii 
pentru noi distrugeri si preluari a patrimoniului existent (tunuri imobiliare etc.). In raport cu toate ce mai 
sus enumerate (si mai exista alte 10-15 argumente (de fapt „beneficii” in favoarea unor categorii de 
faptuitori si fructificatori de infractiuni si contraventii). Se pot prezenta si interpretari care dovedesc 
„favorizarea infactorilor” cat si elemente de GIO. Insa – toate la timpul lor, functie de implicarile si 
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abordarile utilizate. 
 
Prin prezenta Fundatia Snagov solicita urmatoarele: 
1) sa ne comunicati stadiul lucrului la acest proiect si intentiile (planificarea) noii conduceri a primariei 
2.1) Primaria Snagov are cadastrul lacului Snagov? Ori detalii legate de numarul / cazuri / suprafetele cu 
care s-a intrat in lac pe domeniul public? Are sau nu stiinta despre astfel de cazuri? Catre demersuri 
juridice a facut? In ce stadiu se afla in instanta? 
Doreste primaria detalii si colaborare despre acest subiect? Fundatia Snagov are detalii si demersuri 
numeroase despre acest subiect si solicita Primariei Snagov – colaborare in vederea clarificarilor necesare 
pentru o evidenta clara si revenire la legalitate 
2.2) Primaria Snagov poate (re)confirma ca in perioada 2017 (sem 2) a primit din partea urmatoarelor: 
Curtea de Conturi Ilfov / ANAF / Ministerul Mediului / Apele Romane – solicitarea (imperativa si cu 
sarcini si termen) de a forma echipe mixte (urbanism / politie / Apele Romane) pentru a inventaria 
constructiile (i)legale de la malul lacului Snagov, suprafetele si documentele acestora in vederea 
recuperarii la bugetele (centrale si locale) a sumelor (peste 2.000.000 Euro – capitalizat pe 10+ ani) 
formate din: sanctiuni (amenzi) / taxe pentru urbanism / inchiriere luciu de apa. Context in care sa se 
evalueze si numeroasele diferente dintre limitele si suprafetele din acte si cele de pe teren (cel putin 
diferenta care consta in intrarea in lac – peste zona cu stuf / in conditiile in care legea 107/1996 precizeaza 
ca zona de protectie de minim 5 metri de la lac nu poate fi modificata. 
Ce si cat s-a realizat (cum s-a terminat) demersul in cauza? S-a finalizat sau nu? In localitati stim doar ca 
s-au transmis ceva adrese pentru auto-declaratii a unor diferente, tocmai in zonele opuse si cele mai 
indepartate fata de lac 
3) sa invitati Fundatia Snagov la dezbaterile publice in grup de lucru (avand in vedere expertiza 
acumulata si multimea de elemente specifice de mediu si legislatie care trebuie considerate) 
4) sa ne comunicati adresele si partenerii contractati / elaboratori – aferent PUG Snagov. Fundatia 
Snagov are nevoie pentru a face propriile adrese oficiale catre acestia. Caci exista practica de a 
(dez)informa (partial / selectiv) elaboratorii  (..) astfel incat acestia sa poata face ilegalitati dar ulterior sa 
se poata „scuza” ca au lucrat pe „datele clientului” si „nu au stiut”. Deci noua conducere a Primariei 
Snagov – cum se pozitioneaza? De ce parte va alege sa fie (a legalitatii sau a continuarii ambiguitatilor si 
„zonei gri” – favorizante tunarilor imobiliari si deci in paguba comunitatii ale carei interese ar trebui sa le 
apere?) 
5) sa asigurati o vizibilitate publica a intregului demers aferent PUG Snagov (ex: sectiune de site cu 
documente aferente prezentate in mod public si care sa poata fi comentate  la nivel de fraza / capitol). Sau 
cel putin sa fiti de acord (si sa ajutati) ca Fundatia Snagov sa faca asa ceva (in colaborare). Nota: si daca 
NU doriti, Fundatia Snagov are (oricum) pregatite astfel de materiale si abordare si asteapta doar perioada 
de dezbatere publica (obligatorie) a PUG Snagov 
 

# Mentionam (reamintim) ca in perioada 2010-2018, Primaria Snagov a mai avut cateva tentative 
(ascunse) de reactualizare a PUG Snagov, prin care incerca sa evite punerea in discutie a problemelor 
PUG Snagov 2005 (incadrare, legalitate, omisiuni, excese, implicatii grave etc.) si sa includa noi ajustari 
prin care sa „acopere” (i)legalitatea si altor abuzuri facute in Zona Snagov in ultimii 15 ani. 
Cand Fundatia Snagov a informat/contactat oficial elaboratorii (prezentati) – pozitia acestora a fost „noi 
nu stiam ... lucram pe datele oferite de Primaria Snagov ... acum daca e asa cum prezentati dvs. ... nu se 
mai poate face in mod legal ... etc.” 
Si astfel, Fundatia Snagov a obtinut „amanarea” -  actualizarea in „formele” „dorite” ... Si astfel se explica 
si de ce, PUG Snagov din 2005 a ramans pana in 2020 in aceeasi forma (cu „curti constructii” in padurea 
riverana lacului Snagov, in Rezervatia Naturala Snagov – unde ulterior a dat si autorizatii de construire 
etc.) 
 

Cu stimă, 
Constantin Turmac, CMC*, Canadian MBA, ing Computers Software 
Management consultant / Certified Trainer / Profesor universitar asociat 
Professional profile/presentation: http://ro.linkedin.com/in/turmac 
Președinte - Fundația SNAGOV * www.FundatiaSnagov.ro 

  

 


