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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
LA  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  
 

 

A. Având în vedere următoarele prevederi legale: 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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 ; 

 
B. În prezent administrarea spaţiilor verzi din intravilanul municipiului Braşov se realizează 
în baza reglementărilor stabilite prin 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). 

Având în vedere aspectele legate de poluarea excesivă a municipiului Braşov, se 
impune modificarea condiţiilor de avizare a toaletărilor şi tăierilor de arbori şi arbuşti de pe 
domeniul public şi privat al municipiului Braşov din afara fondului forestier. 

Totodată ţinând cont de existenţa unor prevederi din actualul regulament care se 
suprapun cu prevederi similare din acte legislative deja existente, conform prevederilor 
Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, se impune aprobarea unui nou Regulament  de protecţie a spaţiilor verzi, de 
organizare, dezvoltare şi întreţinere a acestora pe teritoriul Municipiului Braşov . 



C. Faţă de cele menţionate mai sus şi în temeiul prevederilor 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) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Braşov, 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de protecţie a spaţiilor verzi, de 
organizare, dezvoltare şi întreţinere a acestora pe teritoriul Municipiului Braşov, în forma 
prezentată. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
 

Nr. 
crt Atribuţia  Functia  Numele și prenumele        Data Semnătura 

1 Aprobat  Viceprimar SEBASTIAN MIHAI RUSU   

2 Vizat pentru Director Executiv DT Ing. MIHAELA GAL    

3 Verificat Șef Serviciu  Ing. ORANTES DINCĂ 10.05.2021  
 

4 Elaborat Funcționar public Ing. GABRIELA 
SIFFT  

Nr. 
pag 1 Nr 

ex 2 10.05.2021  


	DIRECTIA TEHNICA                                                           Ind.VIII-B                          
	Serviciul Amenajare Zone de Agrement                                   Nr.inregistrare: 49160/10.05.2021                                    
	RAPORT  DE  SPECIALITATE
	LA  PROIECTUL  DE
	HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL

