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Încă o luptă câștigată de braşoveni pentru protejarea pădurilor din jurul 
Brașovului: proiectul Gorița rămâne suspendat! 

 
Curtea de Apel a decis joi, 14 mai, respingerea recursului formulat de 
Primăria Braşov, Consiliul Local și RPLP Kronstadt și menținerea 
soluției Tribunalului Brașov din data de 19 decembrie 2019, prin care 
proiectul “Drumul Forestier Gorița” a fost suspendat. 
 
Reamintim că, în octombrie 2019, juriștii USR Brașov au formulat plângerea 
prealabilă (administrativă) adresată Consiliului Local Brașov, solicitând 
acestuia anularea Hotărârilor de Consiliu Local prin care s-a aprobat 
investiția aferentă construirii drumului forestier Goriţa. 
 
Plângerea a fost respinsă de către Consiliul Local Brașov. 
 
Ca urmare, în noiembrie 2019, USR Brașov, alături de organizațiile civice 
Brașovul Pedalează și Asociația România Civică, au deschis acțiune în 
instanță împotriva Consiliului Local Brașov, pentru suspendarea Hotărârilor 
de Consiliu Local prin care s-a aprobat investiția pentru proiectul Goriţa. 
 
Pe 19 decembrie, Tribunalul Brașov a dispus suspendarea celor trei 
Hotărâri de Consiliu Local, constatând existenţa unor indicii vădite de 
nelegalitate. Ulterior, Primăria Brașov a formulat recurs împotriva 
acestei decizii. 
 
Decizia de ieri a Curții de Apel este definitivă, astfel încât suspendarea 
proiectului va rămâne în vigoare până la soluționarea celeilate acțiuni, cea 
de anulare, depusă în instanță în data de 13.02.2020. 
 



Victor Ilie, avocatul USR Braşov în această speţă: 
„Am obținut prin acțiunea de suspendare atât stoparea temporară a 
executării lucrărilor, adică oprirea defrișării culoarului de 15 hectare, care 
era deja marcat și aștepta "drujbele", cât și încrederea că vocea 
brașovenilor poate fi luată în seamă, iar USR poate facilita acest lucru.  
Pe de altă parte, prin cea de-a doua acțiune în instanță, urmărim  anularea 
HCL-urilor de aprobare a investiției DF Gorița. Acest lucru putea fi făcut 
chiar de către Consiliul Local, din proprie inițiativă. Ar fi fost o dovadă că 
administraţia locală respectă dorința cetățenilor, a miilor de cetățeni care 
au organizat proteste și au semnat petiția împotriva acestui proiect. Din 
păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Avem încredere, însă, că vom avea 
câștig de cauză și în acțiunea de anulare, caz în care care proiectul va fi 
îngropat definitiv.”  
 
Allen Coliban, senator USR Braşov şi iniţiatorul petiţiei “Stop 
Goriţa!”: 
"Felicitări și mulțumiri fiecăruia dintre cei care s-au implicat în această luptă! 
Sunt mândru de comunitatea noastră frumoasă din Brașov. Această victorie 
arată, o dată în plus, că atunci când comunitatea se mobilizează, se 
întâmplă doar lucruri bune.” 
 
Adresăm mulțumiri: 
- Anei Moca-Grama şi celorlalţi cetățeni care, anul trecut, au semnalat 
faptul că se pregătește demararea tăierilor 
- celor 14.200 de semnatari ai petiției “Stop Goriţa!” 
- tuturor brașovenilor care au vorbit și au scris despre proiect, celor care au 
participat la dezbaterea publică de la Aro și și-au susținut răspicat punctul 
de vedere 
- celor două asociații - Asociaţia România Civică și Braşovul Pedalează - 
care ni s-au alăturat în demersul juridic 
- celor care au ajutat la documentarea și redactarea acțiunii: Ada Ţucă, 
Maximilian Munteanu, Marian Spiridon, Ciprian Iftime, George Alexandru 
Costan 



- lui Allen Coliban, inițiatorul petiției “Stop Gorița” şi motorul USR Braşov în 
această luptă 
- lui Victor Ilie, avocatul care ne reprezintă în instanță 
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