
                                                             ROMÂNIA 
                                    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV 
                       B-dul Eroilor nr. 8  Braşov  500007   Tel :  +40-268-416550 
                                       dirtehnica@brasovcity.ro www.brasovcity.ro 
  
      DIRECŢIA  TEHNICĂ 
      Serviciul Amenajare Zone de Agrement                                      Ind. dos.:VIIIB 48691/10.05.2021 
                                         
 
 

 
 

 
 
 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea Regulamentului de protecţie a spaţiilor verzi, de organizare, 

 dezvoltare şi întreţinere a acestora pe teritoriul Municipiului Braşov  
  

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de__________________ 
            Analizând referatul de aprobare nr.48690/10.05.2021 al Primarului Municipiului 
Braşov în calitate de iniţiator, 

Având în vedere prevederile O.U.G nr. 195/2005 (cu modificările şi completările 
ulterioare)   privind protecţia mediului; Legea nr. 24/2007 (republicată), cu modificările şi 
completările ulterioare, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor; Legea nr.54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic; 
O.U.G 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 
(republicată), Legea nr. 46/2008 (republicată) privind Codul Silvic; Legea nr.348/2003 
(republicată), cu modificările şi completările ulterioare, privind Legea pomiculturii; Ordinul 
Ministerului Apelor şi Pădurilor nr.1094/17.08.2017 pentru modificarea Metodologiei de 
aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate 
de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi 
pădurilor nr. 884/2016; Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
modificată şi completată ; Ordinul nr. 1549/2008, modificat şi completat, privind normele 
tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor ; 

 În temeiul art.129 alin.(1), alin. (2), lit.c şi alin(7) lit. i, k şi r, art.139 alin (1), art.154 
alin. (1), art.196 alin. (1) lit.a) şi art.243, alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul  de protecţie a spaţiilor verzi, de organizare, dezvoltare 

şi întreţinere a acestora pe teritoriul Municipiului Braşov, conform Anexei, parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 

REPARTIZAT LA COMISIILE 
CONSILIULUI  LOCAL NR. : 

……………………. 
 

AVIZAT  
SECRETARUL GENERAL AL  

MUNICIPIULUI  BRAŞOV 
ADRIANA  TRANDAFIR 
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Art.2. Începând cu data prezentei, HCL nr.153/2010 - privind Regulamentul privind 

stabilirea normelor locale unitare de protecţie a spaţiilor verzi, organizarea, dezvoltarea şi 

întreţinerea acestora pe teritoriul Municipiului Braşov (republicată) îşi încetează 

aplicabilitatea. 
Art.3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Zone de 

Agrement şi Poliţia Locală Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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