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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Registrului local al Spaţiilor verzi din Orașul Valea lui Mihai

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai prin care

supune spre aprobare Registrul local al Spaţiilor verzi din Oraşul Valea lui Mihai, avizat
favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.4432/25 septembrie 2017
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Şeful serviciului

întreţinere patrimoniu, spaţii verzi şi protecţia mediului din aparatul de Specialitate al
Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.4433/25 septembrie 2017,

- prevederile art.16 alin. (1) şi art.17 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor –
republicată, cu modificările i completările ulterioare,

- prevederile Ordinului MDLPL nr.1549/2008, privind aprobarea Normelor
tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
modificat şi completat prin Ordinul nr.1466/2010,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c şi lit. b, alin. (4) lit. e, art.45 şi art.115 alin.(1) lit. b
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: Se aprobă Registrul local al Spaţiilor verzi din Oraşul Valea lui Mihai,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta, sub formă de hotărâre.

Art.2: Primarul Oraşului Valea lui Mihai, prin Serviciul întreţinere patrimoniu,
spaţii verzi şi protecţia mediului şi Serviciul dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură, va
asigura organizarea, conducerea şi actualizarea permanentă a lucrărilor de identificare,
măsurare, inventariere şi reprezentare pe planuri şi hărţi a spaţiilor verzi, în condiţiile
prevăzute de lege.
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Art.3: Registrul local al Spaţiilor verzi din Oraşul Valea lui Mihai va fi luat în
vedere la întocmirea documentaţiilor de urbanism, precum şi la emiterea certificatelor de
urbanism şi a autorizaţiilor de construire.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor,
- Primarul oraşului Valea lui Mihai,
- Serviciul întreţinere patrimoniu, spaţii verzi şi protecţia mediului şi

Serviciul dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură din aparatul de
specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai,

- se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro,
- la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Czeglédi Iulia CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,
Todor Maria

Nr.73 din 27 septembrie 2017
Hotărârea a fost adoptată cu: - 17 voturi PENTRU

- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ


