
 ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

 Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 17.08.2016,
        Având în vedere  Proiectul de hotărâre al Primarului municipiului Caransebes si
Avizul  Comisiei  de  specialitate  nr.  1  pentru  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget-
finanţe  şi  administrarea  domeniului  public  şi  privat  din  cadrul  Consiliului  Local  al
municipiului Caransebeş, 
       Vazand  referatul  nr.21048/09.08.2016  al  Serviciului  Integrare  Europeana
Informatizare, Comunicare si Protectia Mediului,

Vazand  prevederile  art.18  din  Legea  nr.24/2007  privind  reglementarea  si
administrarea  spatiilor verzi din zonele urbane,

Avand  in  vedere  proiectul  ,,Revitalizare  si  amenajare  spații  verzi  în  municipiul
Caransebeș” , elaborat conform conditiilor specifice de accesare a fondurilor în cadrul
apelului  de  proiecte  nr.  POR  /2016/5/5.2/1,  Axa  prioritara  5-  imbunatatirea  mediului
urban  ,revitalizarea  oraselor,  regenerarii  și  decontaminarii  terenurilor  industriale
dezafectate(inclusiv  a  zonelor  de  reconversie)  reducerii  poluarii  aeruluisi  promovarii
masurilor de reducere a zgomotului,

In baza art.36 alin.1), alin.2) lit.(c), alin(6) lit a), pct.9 si art.45 alin.1) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Registrul Local al Spațiilor Verzi întocmit până la momentul actual
(17.08.2016), in vederea depunerii spre finantare a proiectului ,, Revitalizare și amenajare
spații verzi în municipiul Caransebeș” .

Art.2. Se aproba completarea și reactualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi în
conformitate cu prevederile contractuale.
       Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului
Caransebeş prin  Serviciului Integrare Europeana Informatizare, Comunicare si Protectia
Mediului si Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului.
          Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48,
alin.  (2),  art.  49,  alin.  (1)  şi  ale  art.  117,  lit.  (e)  din  Legea  nr.  215/2001  privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Serviciului  Integrare Europeana Informatizare, Comunicare si  Protectia

Mediului;
- Direcţia Economică;
- Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului;



- Biroul Audit Intern;                         
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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