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P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea Regulamentului  privind stabilirea normelor locale  de protecţie a     

spaţiilor verzi, organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea acestora pe teritoriul 

Municipiului Brad 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr.152/210/14.11.2016 a Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea Regulamentului  privind stabilirea 

normelor locale de protecţie a spaţiilor verzi, organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea 

acestora pe teritoriul Municipiului Brad; 
 În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 

23, alin. (1), lit. c) şi alin. (2), lit. a) – c) din Regulamentul cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 

de interes local,  ale Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale  art. 6, art.62, art. 70, art. 71 

alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 46/2008 

republicată, privind Codul Silvic;  

În temeiul prevederilor  art. 36 alin.1, alin. 2 lit. „c”,  alin. 6 pct.9 şi pct.10  precum 

şi ale art. 45 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art. 1. – Se aprobă Regulamentul  privind stabilirea normelor locale de protecţie a 

spaţiilor verzi, organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea acestora pe teritoriul Municipiului 

Brad, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2. – Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 Art. 4.  –  Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.  5.   –    Prezenta hotărâre se comunică: 

 -  Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

 -  Primarului Municipiului Brad; 

 -  Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

 -  Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale. 

  

 

 

 

 

                                                             Iniţiator: 

PRIMAR 

 FLORIN CAZACU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       R O M Â N I A                                                               

JUDEŢUL HUNEDOARA                                         

   MUNICIPIUL BRAD  

         P R I M A R 

  Nr.  152/210/14.11.2016 

 

 

     E X P U N E R E   D E   M O T I V E 

privind  aprobarea Regulamentului  privind stabilirea normelor locale  de protecţie a spaţiilor verzi, 

organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea acestora pe teritoriul Municipiului Brad 

 

 

 

Refacerea şi protejarea mediului înconjurător reprezintă o prioritate în activitatea municipalităţii, în 

vederea creării unui mediu prielnic pentru dezvoltarea calităţii vieţii, atât în prezent, cât şi pentru 

generaţiile viitoare. În ultimii ani, s-a constatat că suprafeţele definite ca spaţii verzi au fost diminuate din 

cauza distrugerii acestora, a schimbării destinaţiei lor şi a impactului negativ al unor activităţi economice 

şi sociale.  

Ţinând cont de funcţiile importante ale zonelor verzi în îmbunătăţirea calităţii mediului prin 

reducerea poluării şi îmbogăţirea atmosferei cu oxigen, îmbunătăţirea climatului prin creşterea umidităţii 

atmosferice, în amortizarea zgomotelor urbane, îmbunătăţirea aspectului estetic şi arhitectural al oraşului, 

precum şi în crearea unui cadru adecvat practicării sportului şi activităţilor recreative, astfel încât 

deteriorarea şi diminuarea spaţiilor verzi constituie pierderi ireparabile, cu efect negativ asupra stării de 

sănătate a populaţiei.  

Odată cu apariţia unor acte normative privind reglementarea spaţiilor verzi, au fost stabilite şi 

obligaţiile administraţie publice locale referitoare la conservarea şi creşterea acestora, după cum urmează: 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2005 privind protecţia mediului, faptul că este interzisă 

schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi, precum şi mărirea indicelui de spaţiu verde , 

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, în care se 

subliniază că răspunderea pentru diminuarea suprafeţelor verzi revine atât autorităţilor locale, cât şi 

persoanelor fizice/juridice şi Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

României nr. 195/2005 privind protecţia mediului,cu modificările şi completările ulterioare), referitor la 

obligaţia administraţiei publice locale de a menţine, întreţinere şi dezvoltare a spaţiilor verzi.  

În contextul celor de mai sus, propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de 

hotărâre în  forma prezentată. 

 Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art.12 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23, alin. (1), lit. c) şi alin. (2), lit. a) – c) din 

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public 

şi privat de interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,  ale 

Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale  art. 6, art.62, art. 70, art. 71 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

României nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din 

Legea nr. 46/2008 republicată, privind Codul Silvic;  

 

 

 

P R I M A R 

Florin Cazacu 

 

 

 


