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Direcția Tehnică
Nr. 4675 din 11.06.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi aparținând
Municipiului Marghita
Având în vedere: referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4674 din 11.06.2020 al Primarului
Municipiului Marghita , în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre; Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea Registrului local al spațiilor verzi aparținând Municipiului Marghita;
În vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi a stării de sănătate a populaţiei s-a emis
legea nr.24/2007 care reglementează administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.
Prin această lege, s-a urmărit luarea unor măsuri pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi şi astfel
s-au stabilit unele obligaţii ale persoanelor fizice şi juridice cum ar fi: să respecte regulile de apărare
împotriva incendiilor pe spaţiile verzi, să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi
arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale,
cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale
existente pe spaţiile verzi, să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi, să nu ocupe cu construcţii
permanente spaţiile verzi, să asigure integritatea, refacerea şi îngrijirea spaţiilor verzi aflate în
proprietatea lor, să coopereze cu autorităţile teritoriale şi centrale pentru protecţia mediului, cu
autorităţile centrale pentru amenajarea teritoriului şi cu autorităţile administraţiei publice locale la toate
lucrările preconizate în spaţiile verzi şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea amenajării acestora
respectiv
să
nu
diminueze
suprafeţele
spaţiilor
verzi,
etc.
Administrarea spaţiilor verzi proprietate publică este exercitată de autorităţile administraţiei publice
locale
şi
de
alte
organe
împuternicite
în
acest
scop.
În conformitate cu art.16 din Legea nr.24/2007 autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să
ţină evidenţa spaţiilor verzi de pe teritoriul unităţilor administrative, prin constituirea registrelor locale
ale spaţiilor verzi (RLSV), pe care le actualizează ori de câte ori intervin modificări.
Scopul constituirii RLSV este organizarea folosirii raţionale a spaţilor verzi, a regenerării şi protecţiei
lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative şi cantitative, precum şi
asigurarea
informaţiilor
despre
spaţiile
verzi.
Registrul local al spaţiilor verzi este un sistem informaţional care cuprinde datele tehnice ale tuturor
spaţiilor verzi conform indicilor de calitate şi cantitate.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. c) și alin (6) , lit. c), art. 139 și 196 lit.a ,din
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, propun Consiliului Local al Municipiului Marghita adoptarea unei hotărâri privind
aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi aparținând Municipiului Marghita.
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