
         R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL   

 

H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 168/2016 

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 PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.157/211/14.11.2016 și 

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; 

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 165/239/13.12.2016, 

respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 125/213/21.12.2016 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe; raportul nr. 95/214/21.12.2016 al comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr.126/215/21.12.2016 al 

comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de 

agrement;  raportul nr. 144/216/19.12.2016 al comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

şi raportul nr. 122/217/19.12.2016 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi 

privat, servicii publice şi comerţ;   

 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, cu modificările şi completările ulterioare, 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, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale art. 11 alin. 

4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată;  

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. 

  

 
   Brad, 22.12.2016 

                                   

 

                                                                                                                    Contrasemnează 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                SECRETAR 

                    Adina Beciu                                                                                         Mihaela David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 11 voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 17  voturi „pentru” 



 


