
 

R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   N E A M Ţ 

M U N I C I P I U L   R O M A N 

C O N S I L I U L   L O C A L 

 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. __ din __.02.2022               

 
privind aprobarea modificării Registrului local  

al spaţiilor verzi din Municipiul Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

          Examinand referatul de aprobare nr. 11892 din 18.02.2022 întocmit şi 

înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi 

raportul de specialitate nr. 11905 din 18.02.2022 întocmit de către Direcţia 

Tehnică și de Investiții; 

          Văzând avizul de legalitate nr. _____ din __.02.2002 al Secretarului 

General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.02.2002 al 

Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul 

favorabil nr. __ din __.02.2002 al Comisiei juridice; 

 Având în vedere prevederile Legii 24/2007R privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor şi ale Ordinului 

M.D.R.T. nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului M.D.L.L. nr. 1549/2008 

privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al 

spaţiilor verzi; 

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „d”, alin. 7, lit. „i”, al art. 139, al art. 140, 

alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019  privind 

Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Aprobă modificarea Registrului local al spațiilor verzi aparţinând 

domeniului public al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre;  
 

 Art. 2.  Direcţia Servicii Edilitare va înscrie în Registrul local al spaţiilor 

verzi modificările prevăzute la articolul 1; 
 



 

 Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 

General al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 

   
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ,                       

     Consilier,                                Secretarul general al Municipiului Roman, 

  Radu-Cătălin CURPĂN                                    Gheorghe CARNARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale 

privind majoritatea de voturi. 

 Nr. total al aleșilor locali în funcție 21  Voturi „pentru”          __ 

 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 

 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 

 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 

















































 

                        

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Cabinet Primar  

Nr. 11892 din 18.02.2022 
 

 

REFERAT DE APROBARE  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Roman 

 

În conformitate cu prevederile Legii 24/2007R privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, care stabileşte sarcini 

şi atribuţii pentru autorităţile administraţiei publice locale, încă din anul 2009 s-a 

trecut la inventarierea suprafeţelor, a situaţiei arboricole şi a vegetaţiei pe specii.  

Suprafaţa totală a spaţiilor verzi înscrisă în Registru este de 126,1493 ha, 

reprezentând 7% din suprafaţa intravilanului, dar alte 8,3434 ha de teren 

degradat au fost amenajate ca spaţiu verde, astfel suprafaţa ce revine fiecărui 

locuitor a crescut de la 17,7 la 19 mp. 

Prin proiectul „Imbunătățirea condițiilor de mediu și viață în 

Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi”  s-au amenajat ca spațiu 

verde 70.622mp, teren aparținând Municipiului Roman, înscris în Cartea 

Funciară Roman la nr. 58242. 

Prin proiectul „Imbunătățirea condițiilor de mediu și condițiilor de 

viață în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora, mun. Roman”  

s-au amenajat ca spațiu verde 12.812mp, teren aparținând Municipiului Roman, 

înscris în Cartea Funciară Roman la nr. 56923. 
 

S-a întocmit fișa acestui teren, care va fi inclusă în Registrul local al 

spațiilor verzi, modificându-se, în consecință, indicatorii specifici, operaţiunea 

fiind în derulare continuă, motivat de modificările ce apar de la un an la altul 

datorită unor noi plantaţii sau a degradărilor inerente care se pot produce.  
 

Modificările aduse au survenit pentru că s-au recepționat și s-au dat în 

folosință cele două parcuri. 
 

Prezentul referat, însoțit de proiectul de hotărâre, se va transmite către 

Direcția Tehnică și Investiții în vederea întocmirii raportului de specialitate.      
            
 

Faţă de cele prezentate, rog domnii consilieri să se pronunţe prin vot. 

 

Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 



 

                      

  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1       www.primariaroman.ro 

  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI DE INVESTIŢII 

Nr. 11905 din  18.02.2022 
 

                         

                                            

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Registrului local  

al spaţiilor verzi din Municipiul Roman 

 

Văzând referatul de aprobare al domului Primar Leonard Achiriloaei, 

înregistrat sub nr.11892 din 18.02.2022, facem următoarele precizări: 

 

 Sub aspectul oportunităţii:  evidenţa spaţiilor verzi are drept scop 

organizarea folosirii raţionale a acestora, a regenerării şi protecţiei lor eficiente, 

cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative şi cantitative, cât 

şi asigurarea informaţiilor despre spaţiile verzi. Prin registru se inventariază 

spaţiile verzi cu acces nelimitat, scuaruri, parcuri şi/sau grădini publice, spaţii 

verzi cu caracter utilitar (aliniamente, de protecţie),  spaţii verzi aferente 

blocurilor de locuinţe, baze sportive şi de agrement, etc., dar şi terenuri 

neproductive sau degradate care se pot amenaja ca spaţii verzi, astfel încât 

registru trebuie actualizat periodic. 

 Pentru că lucrările de amenajare a Parcului Zăvoi și a Parcului Jora au fost 

recepționate și date în folosință este necesar modificarea Registrul local al 

spațiilor verzi din municipiul Roman. 
 

 Sub aspectul legalităţii: conform prevederilor art. 16 din Legea 

24/2007R privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor, autorităţile publice locale au obligaţia să ţină evidenţa spaţiilor 

verzi de pe teritoriul unităţilor administrative, prin constituirea Registrelor locale 

ale spaţiilor verzi. 

          

    În concluzie,  apreciez  proiectul ca legal şi oportun şi recomand 

aprobarea acestuia.                                                  

 

Director executiv, 

Ing. Ovidiu BOJESCU 


