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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privindaprobarea 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 cătreDirectia Tehnic-Investitii,Directiei Patrimoniu, Arhitec Sef si Directia Juridic-

Comerciala unui proiect de hotărâre cu privire laaprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi 

dinmunicipiul Alexandria. 

Proiectul de hotărâre impreună cu intreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRAGUȘIN 

 


