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EXPUNERE DE MOTIVE 

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 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. 

 
            Urmare celor menționate mai sus şi in conformitate cu prevederile  , art. 36, alin (2) lit. b), 
c) şi d), alin. (6), lit. a) pct. 9, art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 
elaborarea de către Arhitectul Şef, Direcţia Juridic Comercial, Direcţia Poliţia Locală, Direcţia 
Tehnic Investiţii şi  Serviciului Public de interes local – Administraţia Domeniului Public,a unui 
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. 
 

            Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere 
si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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