
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL  AL ORAŞUL TÎRGU NEAMT 
 

HOTĂRÂRE 
 

          privind aprobarea Registrului local al spa]iilor verzi din ora[ul T`rgu Neamt 
 
Consiliul local al orasului Tîrgu Neamt: 
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea[i administrarea spa]iilor 

verzidin zonele urbane, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare; [i a Ordinului 1466/2010 pentru 
modificarea Ordinului ministrului dezvolt\rii, lucr\rile publice [i lociun]elor nr. 1549/2008 privind 
aprobarea Normrlor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spa]iilor verzi;  

Examinând expunerea de motive nr.16493 / 15.09.2016 inaintata de Primarul orasului Tg Neamt 
[i Raportul de specialitate nr.16493/ 15.09.2016 al compartimentului Protectia Mediului, din cadrul 
Serviciului UAT,   precum [i rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

~n temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c art. [i ale art. 45 alin. (2) din Legea administra]iei 
publice locale nr. 215/2001, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1 (1)  Se aprob\ „ Registrul local al  spa]iilor verzi din ora[ul T`rgu Neam], jude]ul Neam], 

prevazut in anexa care face parte integrant\ din prezenta hot\rare. 
(2)  Registrul Juridic al spatiilor verzi este cel prevazut de Legea 24/2007,iar proprietarii si 

administratorii precum si utilizatorii persoane fizice sau juridice gestioneaza si asigura protectia 
acestora potrivit dispozitiilor legale; 

(3)      Registrul va fi avut in vedere la intocmirea documentatiilor de urbanism, precum si la 
eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire. 

(4) Actualizarea Registrului aprobat prin alin.1 se va face la 2 ani sau ori de cate ori este nevoie 
dupa caz. 

(5) Termenul de 2 ani curge de la data adoptarii prezentei hotarari; 
Art.2:  Primarul ora[ului T`rgu Neam] prin compartimentele de specialitate va asigura ducerea la 

`ndeplinire a prevederilor prezentei hot\rari. 
Art.3: Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor [i persoanelor 

interesate prin Compartiment Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Local. 
 
Nr. 196 
Din 23.09.2016 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Amarinei Ramona Iuliana 

 
                                                  
Contrasemneaza 

           Secretar oras, 
                                                                                                 jr. Laura Elena Maftei 
       Total consilieri locali     19 
        Prezenti            16  
        Pentru                 16      
        Împotrivă            -              
       Abtineri              -          



 


