
 
 

ROMANIA 

 JUDETUL MARAMURES         

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      

CONSILIUL LOCAL         

                                             HOTARARE       

 
         cu privire la aprobarea  Registrului Local al Spațiilor Verzi  al comunei Băița de sub Codru, 

                                                județul Maramureș. 

 

 

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, avizul comisiei de  speciali- 

tate din cadrul consiliului local  , referatul  viceprimarului comunei ,precum şi avizul secretarului comunei;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea  

spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, ale Ordinului M.L.D.P.L. nr. 1549/2008 privind a-

probarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi cu modificarile si completa-

rile ulterioare; 

Având  în vedere prevederile Legii nr.213/1998,cu modificările şi completările ulterioare; 

  In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 1,aliniatului 2 litera”b”aliniatul 4 litera „e” si 

articolului  115 aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în 

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în ședință deîndată la data 

de 8 martie 2018; 

HOTARASTE : 

 

      Articolul 1.  Se aprobă   Registrului Local al Spațiilor Verzi  al comunei Băița de sub Codru 

,conform anexei la prezenta hotarâre. 

 Articolul 2. Compartimentele  de Gospodărire comunală și Dezvoltare locală din cadrul  

primăriei Băița de sub Codru,  au obligatia de a intretine si actualiza Registrul local al spaţiilor verzi de pe 

raza comunei Băițac de sub Codru. Anual, in primul trimestru vor prezenta Consiliului Loc un raport de ac-

tualizare al registrului pentru anul anterior. 

 Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica : 

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures 

-     Primarului comunei. 

          
     PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

      DRAGOȘ CLAUDIU-ROMI 
            

 

CONTRASEMNAT 

       SECRETARUL COMUNEI  

    DRAGOŞ TRAIAN 

 
Baita de sub Codru 

la 08.03.2018. 

Nr.12 . 

 

Notă: 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  _11____   voturi pentru,  __0___ abţeneri,  ___0__ voturii împotrivă,din 

numărul  de ___11____ consilieri prezenţi . 

Consilieri în funcţie :  11 



 

 

 

     


