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   AVIZAT SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  CICÂRLĂU 
                                                 GEORGELA POP 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 51    / 23   mai     2022  

Privind aprobarea Registrului Local  al spatiilor verzi din comuna Cicârlău, judetul Maramures  

 

Primarul comunei Cicârlău, judetul Maramures, având în vedere temeiurile juridice, 

respectiv prevederile:  

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin (1) si alin (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  

 e)Legea nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor 

administrative ;  

f)  art. 129 alin (1) si (2), lit. c , combinat cu alin (6) lit. c,  art.136  din  OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ; 

g) art. 16-18  din  Legea nr. 24/2007 , republicată,  privind administrarea spatiilor  verzi din 

intravilanul localităților, cu modificările si completările ulterioare; 

h) art. 17-art.21 din Ordinul nr.  1466/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, 
lucrarilor publice  si locuintelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice  pentru 
elaborarea Registrului local al spatiilor verzi, cu modificarile si completările ulterioare ; 
i) art. II, alin 1 din OUG nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea  OUG nr. 195/2005 privind 
protectia mediului; 
j)legea nr. 350/2001 privind  amenajarea teritoriului si  urbanismului, cu modificarile si completările 
ulterioare; 
 Având în vedere: 

 Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau, referatul de aprobare al 

primarului nr. 3374  /2022, raportul compartimentului de resort nr.3375 /2022 si  referatul 

compartimentului jurbanism si amenajarea teritoriului  nr.3356 /2022  ; 

  Adresa  nr. 4346/02.05.20222 a Agentiei pentru Protectia Mediului Maramures prin care  

solicită  unele completări pentru obtinerea avizului de mediu, necesar actualizării PUG al comunei 

Cicârlău; 

 Studiile de fundamentare aferente PUG , în spetă – registrul spatiilor verzi, elaborate  de 

către SC Aedilis Proiect SRL; 

 În temeiul:  art. 139 alin (1 ) si alin (3), lit e, coroborat cu  art. 196 alin.(1 ) lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare  

PROPUN  

Art. 1 Se aprobă  Registrul Local al Spatiilor Verzi din comuna Cicârlău , judetul 

Maramures, conform anexei , care face parte integranta din hotărâre.   

Art. 2 Registrul Local al Spatiilor Verzi   din comuna Cicârlău va fi avut în vedere la  

întocmirea documentatiilor  de urbanism, precum si la eliberarea  certificatelor de urbanism si a 

autorizatiilor de construire. 
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 Art. 3 Se împuterniceste   consilierul principal,din cadrul Compartimentului urbanism si 

amenajarea teritoriului,  doamna Pop Carmen Laura ,  cu organizrea, conducerea , precum si cu 

actualizarea registrului local, ori de câte ori intervin modificari. 

Art. 4 Prezenta hotarâre se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului comunei Cicârlau 

- Agentiei pentru Protectia Mediului Maramures  

- SC Aedilis Proiect SRL  

 - Compartimenului  urbanism si amenajarea teritoriului  

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 
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