ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL BUNEŞTI
România–Judeţul Braşov–Comuna Buneşti–Cod 507035-tel/fax:0268248710
H O T Ă R Â R E A nr.24
din data de 23.11.2016
Privind înfiinţarea “Registrului local al Spaţiilor verzi din comuna Bunesti, judeţul
Braşov”.
Consiliul local Buneşti întrunit în şedinţă publică, lunară, ordinară în data de
23.11.2016,
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Buneşti privind
înfiinţarea “Registrului local al Spaţiilor verzi din comuna Bunesti, judeţul Braşov”, însoţit de
expunerea de motive precum şi de raportul viceprimarului şi avizat de comisiile de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată şi actualizată; Ordinul
M.D.R.T. nr.1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local
al spaţiilor verzi modificat şi completat prin Ordinul M.D.R.T. nr. 1466/2010; O.U.G nr. 114/2007
privind modificarea şi completarea OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin
Legea nr.265/2006 modificată şi completată, coroborate cu prevederile art.36, alin.(4), lit.e şi
art.37 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: - Se aprobă înfiinţarea Registrul local al spaţiilor verzi de pe raza comunei Bunesti,
conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: - Orice modificare a Legii nr.24/2007 republicată sau a normelor aferente se va
reflecta corespunzător în Registrul local al spaţiilor verzi.
Art.3: - Primarul comunei Bunesti va prezenta lunar Consiliului Local al comunei Bunesti
rapoarte privind stadiul realizării Registrului local al spaţiilor verzi de pe raza comunei Bunesti
până în momentul finalizării acestuia.
Art.4: - Până la sfârşitul lunii iunie 2017 se va finaliza întocmirea registrului local al
spaţiilor verzi de pe raza comunei Bunesti.
Art.5: - Primarul comunei Bunesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Cvorum: Nr. consilieri în funcţie = 11; prezenţi la şedinţă = 11; voturi pentru = 11; voturi împotrivă = 0; abţineri = 0.
Difuzare : 1 ex.la Instituţia Prefectului; 1ex.la primarul comunei; 1 ex.la dosarul de şedinţă; 2 ex.difuzare.

