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HOTĂRÂRE
privind infiintarea

“Registrului local al spaţiilor verzi din comuna Raciu, jude  Dâmbovi aț ț ” 
i aprobarea unui Program cu etapele de realizare a obliga iilor ș ț

privind asigurarea suprafe elor de spa iu verdeț ț

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDE  DÂMBOVI A,Ț Ț
Întrunit în edin ă ordinară astăzi, 30.10.2012,ș ț
Având în vedere:

 prevederile  Ordinului  nr.  1.466  din  17  mai  2010  pentru  modificarea  Ordinului
ministrului  dezvoltării,  lucrărilor  publice  şi  locuin elor  nr.  1.549/2008  privindț
aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi,
cu modificările i completările ulterioare;ș

 prevederile art. 6, alin. 2, art. 71 din OUG nr. 195/2005 privind protec ia mediului, cuț
modificările i completările ulterioare;ș

 prevederile  art.  II   din  OUG  114/2007  pentru  modificarea  şi  completarea
Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 195/2005 privind protec ia mediului;ț ț ț

 Raportul  compartimentului  cadastru,  nr.  4979/12.10.2012,   i  avizul  comisiei  deș
specialitate din cadrul CL Raciu;  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. e, alin. 6, lit. a, pct. 9, art 45, alin. 1, şi
art.115  alin.1,  lit.  b  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publica  locală,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂ TE:Ș

Art. 1. Se aprobă Registrul local al spaţiilor verzi de pe raza comunei Raciu, județ
Dâmbovi a, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.ț  

Art. 2. Primarul comunei Raciu va prezenta lunar Consiliului Local rapoarte privind
stadiul realizării Registrului local al spa iilor verzi până in momentul finalizării acestuia.ț

Art.  3. Pana la data de 31 decembrie 2012 se va finaliza întocmirea Registrului
local al spatiilor verzi de pe raza comunei Raciu.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul  comunei  Raciu  iar  cu  aducerea  la  cuno tin a  persoanelor  i  institu iilorș ț ș ț
interesate se însărcinează secretarul comunei Raciu.

PRE EDINTE DE EDIN Ă,Ș Ș Ț SECRETAR,
          Consilier local Ilie Marius Ionuț            jr. Zaharia Alin
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Judetul:                                                 Sectiune plan: 
Localitatea:                                           Nr Sector cadastral:                                       *Cod zona valorica               
Cod SIRUTA:                                       *Nr. Cadastral:                                              *Cod zona protejata:
                                                              *Nr. Carte Funciara:                                      *Cod postal:

FISA TEREN SPATIU VERDE

1.AMPLASAMENT TEREN SPATIU VERDE

2.ADRESA:

3.DETINATORI SI SITUATIE JURIDICAL TEREN SPATIU VERDE
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5.ECHIPAREA EDILITARA A TERENULUI:         □ A    □ C     □ t     □ E      □ G    □ T

6.DATE PRIVIND VEGETATIA EXISTENTA PE TERENUL SPATIU VERDE

- descriere vegetatie 
- identificare Specii de arbori existenti cu nr. unic de identificare si determinarea amplasamentului, specia,

diametrul, inaltimea, evaluarea starii de viabilitate, evaluarea gradului de intretinere
- identificare Arbori izolati - nr. unic de identificare, amplasament, specie, diametru, inaltime, evaluarea

starii de viabilitate, identificare, riscuri potentiale
- identificare Arbori ocrotiti - nr. unic de identificare, amplasament, specie, diametru, inaltime, evaluarea

starii de viabilitate, identificare, riscuri potentiale.

7.DOCUMENTE EMISE CU PRIVIRE LA TERENUL SPATIU VERDE  SI CONSTRUCTIILE EXISTENTE

Intocmit:                                                                                   Verificat:

Data:

∙ Fisa se va completa dupa caz, acolo unde sunt date si informatii
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