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JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr7035/1.04.2019 

                 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind administrarea si 

protejarea spaţiilor verzi din parcurile de agrement si zonele urbane ale municipiul 

Alexandria, masuri si reguli specifice pentru protectia mediului 

 

Prin expunerea de motive nr.7034/1.04.2019, Primarul municipiului Alexandria, d-l Victor 

Drăgușin, propune un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

administrarea si protejarea spaţiilor verzi din parcurile de agrement si zonele urbane ale 

municipiul Alexandria, masuri si reguli specifice pentru protectia mediului 

 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

 

Prin aprobarea Regulamentului privind administrarea si protejarea spaţiilor verzi din 

parcurile de agrement si zonele urbane ale municipiul Alexandria, masuri si reguli specifice 

pentru protectia mediului, se doreste reglementarea conditiilor de administrare a spatiilor 

verzi publice situate in intravilanul Municipiului Alexandria, in vederea asigurarii calitatii 

factorilor de mediu si a starii de sanatate a populatiei, adoptarea de masuri si norme privind 

dezvoltarea, intretinerea si amenajarea spatiilor verzi publice din Municipiul 

Alexandria,reglementarea activitatilor ce se desfasoara pe spatiile verzi publice si 

aprobarea unor masuri si reguli specifice pentru protectia mediului in Municipiul Alexandria; 
Cetatenii Municipiului Alexandria au dreptul la un mediu sanatos, accesul liber pentru 

recreere in spatiile verzi proprietate publica a Municipiului Alexandria,dreptul de a contribui la 
amenajarea spatiilor verzi,accesul la informatiile privind Registrul local al spatiilor verzi, la date 
privind componentele biotice ale spatiilor verzi de pe terenurile publice din Municipiul 
Alexandria. 

 

2. LEGALITATEA 

 

Proiectul de hotărare propus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria, este justificat si susținut din punct de vedere legal de urmatoarele 

acte normative: 

 prevederile Legii nr. 88/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 
privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 114/2007 din 17/10/2007 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului; 
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 prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor 
urbane şi rurale;  

 prevederile Legii nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală, modificată 
şi completată ;  

 prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.  

 prevederile Legii nr. 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratia publica; 

 prevederile Legii nr.46 din 19 martie 2008 (*actualizata*) Codul silvic; 

 prevederile Ordinului nr.1549 din 4 decembrie 2008 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 procesul verbal nr. ……………... al dezbaterii publice privind proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind administrarea si protejarea spaţiilor verzi 
din parcurile de agrement si zonele urbane ale municipiul Alexandria, masuri si reguli 
specifice pentru protectia mediului; 

 prevederile art.36, alin.(2) lit.”b” si alin.(6) lit.”a” pct.7 si 9 din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
          Propunerea privind aprobarea Regulamentului privind administrarea si protejarea 

spaţiilor verzi din parcurile de agrement si zonele urbane ale municipiul Alexandria, masuri si 

reguli specifice pentru protectia mediului  considerăm că este necesară, oportună si legală, 

drept pentru care s-a întocmit prezentul  proiect de hotărâre. 

          Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

  

Direcția Juridic Comercial                                                           Arhitect Șef                                                                

           Director executiv                                                                                     

       Postumia CHESNOIU                                               Anne Marie GACICHEVICI 

 

 

 

Direcţia Poliţia Locală                                                              Direcţia Patrimoniu    

    p.Director executiv                                                               Director   executiv 

    Iulian ULMEANU                                                                 Dumitru OPREA      

                                                   

 

 

Direcţia Tehnic Investiţii                                                             A.D.P.ALEXANDRIA 

Director   executiv                                                                                 Director   executiv 

Maria GOGOI                                                                                     Marioara TOŢE 


