ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE H O T Ă R Â R E
Priveşte: aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi din municipiului Alexandria.
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţă ordinară, având în
vedere:
- expunerea de motive nr. 16738 /31.07.2018, a Primarului municipiului Alexandria;
raportul comun de specialitate nr.16739 /31.07.2018, al Directiei Tehnic-Investitii, Directiei
Patrimoniu, Arhitec Sef si Directia Juridic-Comercial ;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului
Alexandria;
- prevederile art.16, alin.(1), (2), (3), art.17, alin.(1), (2), (3) si art.18, art.(1) si (2) din Legea
nr.24/2007(*republicata*)privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor ;
- prevederile art.17 alin.(1) si (2) , art.18, art.19, alin.(1) si (2), art.20, literele a),b),c) si ale art.21,
alin. (1),(2),(3) si (4) din Ordinul 1466/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor
publice si locuintelor nr.1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului
local al spatiilor verzi ;
prevederile art.II, alin.(1) din Ordonanta de urgenta nr.114/2007 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului ;
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.(4), lit.f), alin.(6), lit.a), punctul 9, din Legea nr.
215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115 alin (1), lit. b), din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE:
Art.1. Se aproba Registrul Local al Spatiilor Verzi din municipiului Alexandria, conform Anexei care
face parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2. Se imputerniceste Directia Tehnic-Investitii-Compartiment Protectia Mediului, Directia
Patrimoniu si Arhitect Sef cu organizarea si conducerea Registrului Local al Spatiilor Verzi;
Art.3. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotãrâre va fi transmisă Instituţiei
Prefectului- Judeţul Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei
Patrimoniu, Arhitect Sef, Directiei Tehnic-Investitii si Directiei Juridic Comercial , pentru cunoastere si
aplicare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,

ALEXANDRIA
Nr._______ din .......... 2018

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Iulian PURCARU

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 16738 /31.07. 2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi din municipiului
Alexandria.
In vederea indeplinirii obligatiilor legale privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitatilor , prevederile art.16, alin.(1), (2) si (3) din Legea nr.24/2007 privind reglementarea
si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, in baza referatului de necesitate
nr.15201/05.06.2017 privind achizitia de servicii pentru intocmirea Registrului local al spatiilor verzi din
municipiul Alexandria , a fost incheiat contract de servicii nr.15657/14.06.2017 intre Municipiul Alexandria
si Ecologic A.M.B S.R.L pentru prestarea serviciilor de intocmire a Registrului local al spatiilor verzi din
municipiul Alexandria.
Conform prevederilor art. 16, alin. (1), (2) si (3) :
(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa tina evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul
unitatilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spatiilor verzi, pe care le
actualizeaza ori de cate ori intervin modificari
(2) Evidenta spatiilor verzi are drept scop organizarea folosirii rationale a acestora, a regenerarii si
protectiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbarilor calitative si cantitative,
precum si asigurarea informatiilor despre spatiile verzi
(3) Registrele locale ale spatiilor verzi se constituie pe baza normelor tehnice aprobate prin ordin al
ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, cu avizul ministrului mediului si al ministrului
administratiei si internelor, in termen de un an de la elaborarea si publicarea acestora.
Finantarea activitatilor de realizare a registrelor locale ale spatiilor verzi din intravilanul localitatilor
se asigura de catre autoritatile administratiei publice locale din fondurile pentru indeplinirea obligatiilor
privind spatiile verzi prevazute in bugetele proprii.
Realizarea si actualizarea lucrarilor de identificare, masurare, inventariere si reprezentare pe planuri
si harti a spatiilor verzi se fac de catre persoane autorizate, cu drept de semnatura, in conditiile prevazute
de lege (Ordin nr.1466 din 17 mai 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor
publice si locuintelor nr.1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local
al spatiilor verzi).
Urmarea celor menționate mai sus si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr.
215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare, propun
elaborarea de către Directia Tehnic-Investitii, Directiei Patrimoniu, Arhitec Sef si Directia Juridic-Comercial
a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi din municipiul
Alexandria.
Proiectul de hotărâre impreună cu intreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRAGUȘIN

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA TEHNIC-INVESTITII
DIRECTIA PATRIMONIU
ARHITECT SEF
DIRECTIA JURIDIC-COMERCIAL
NR.16739/31.07.2018

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi din municipiului
Alexandria.
Prin expunerea de motive nr. 16738/31.07.2018, Primarul municipiului Alexandria, domnul Victor
Dragușin, propune un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi din
municipiului Alexandria.

NECESITATEA:
Avand in vedere prevederile Art.16. alin.(1) din Legea 24/2007 privind reglementarea si
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, actualizata, autoritatile administratiei publice
locale au obligatia sa tina evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul unitatilor administrative, prin consturuirea
registrelor locale ale spatiilor verzi, pe care le actualizeaza ori de cate ori intervin modificari.
Ordinul 1466/2010- pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si
locuintelor nr.1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al
spatiilor verzi, la nivelul autoritatii administratiei publice locale, s-a incheiat procedura de elaborare a
Registrului Local al Spatiilor Verzi din municipiului Alexandria.
Art.17 din Legea 24/2007- Obligaţia organizării şi conducerii registrelor spaţiilor verzi revine
autorităţilor administraţiei publice locale.
OPORTUNITATEA:
Evidenţa spaţiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raţionale a acestora, a regenerării şi protecţiei lor
eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative şi cantitative, precum şi asigurarea
informaţiilor despre spaţiile verzi.
In conformitate cu Art 17 din Legea 24/2004
- Obligaţia organizării şi conducerii registrelor spaţiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice locale.
- Registrul local al spaţiilor verzi este un sistem informaţional care cuprinde datele tehnice ale tuturor spaţiilor verzi
conform indicilor de calitate şi cantitate.
- Registrul local al spaţiilor verzi va fi făcut public şi va putea fi consultat la sediul autorităţii administraţiei publice
locale.
- Registrul local al spatiilor verzi se actualizeaza ori de cate ori intervin modificari (Legea nr.24/2007, art.16, alin.1).

LEGALITATEA:
Proiectul de hotărâre supus spre aprobare este susținut din punct de vedere legal de
următoarele acte normative:
- prevederile art.16, alin.(1), (2), (3), art.17, alin.(1), (2), (3) si art.18, art.(1) si (2) din Legea
nr.24/2007(*republicata*)privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor ;
- prevederile art.17 alin.(1) si (2) , art.18, art.19, alin.(1) si (2), art.20, literele a),b),c) si ale art.21,
alin. (1),(2),(3) si (4) din Ordinul 1466/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor
publice si locuintelor nr.1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului
local al spatiilor verzi ;
prevederile art.II, alin.(1) din Ordonanta de urgenta nr.114/2007 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului ;eglementărilor
documentațiilor urbanistice aprobate destinate construirii.
- Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările
ulterioare;
Avand in vedere ca, Registrul local al spaţiilor verzi s-a constituit pe baza normelor tehnice aprobate
prin ordinul 1466/2010 al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, cu avizul ministrului mediului şi al
ministrului administraţiei şi internelor, în termen de un an de la elaborarea şi publicarea acestora,va rugam
sa supuneti spre dezbatere si aprobare consiliului proiectul de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al
Spatiilor Verzi din municipiului Alexandria.
Proiectul de hotărâre impreună cu intreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului
Local al municipiului Alexandria.
.
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