
       NR 280/12.01.2018 

                                                           ANUNT PUBLIC    
     Primarul comunei Cleja,judetul Bacau in conformitate cu prevederile: 
      -Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor   
      -Norma tehnică pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor din 
17.05.2010 ,aprobat prin Ordinul nr. 1549/2008,modificata si completata 
 

       -Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul modificata şi completata 
  
      -Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,modificata şi completata 
      - Legii nr.52/2003,privind transparenta decizionala in administratia publica locala modificata şi 

completata,Anunta publicul ,autoritatile interesate si proprietarii terenurilor despre CONSULTARE 

REGISTRU SPATII VERZI DIN INTRAVILANUL comunei Cleja,judetul Bacau 

 ARGUMENTARE: În conformitate cu prevederile art. 1 şi ale art. 16 alin. (1) din Legea nr. 

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 
republicată, denumită în continuare Lege, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să 
ţină evidenţa spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, prin constituirea registrelor locale ale 
spaţiilor verzi, pe care le actualizează ori de câte ori intervin modificări 
 Obiectivele ce se asigură prin elaborarea registrelor locale ale spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor sunt:   
   a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor;   
   b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, 
schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei 
mediului şi al asigurării calităţii vieţii;   
   c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi;   
   d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi 
în starea corespunzătoare funcţiilor lor;   
   e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite 
cu vegetaţie;   
   f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi 
publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural.   

    Cei interesati pot trimite in scris comentarii,observatii si propuneri sau pot exprima  preririle in 

termen de 30 zile de la prezentul anunt. 

- adresa Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com  

- documentația poate fi consultă la sediul primăriei Cleja- compartiment 

Urbanism,Compartiment Mediu 

- compartimente responsabile cu informarea si consultarea publicului:compartiment Relatii cu 

publicul – Registratura/compartiment Urbanism,Compartiment Mediu,comuna Cleja,judetul 

Bacau,. 

     Propunerile,sugestiile sau opiniile cu privire la aspectele  mentionate mai sus vor contine 

obligatoriu  data primirii ,persoana si datele de contact ale acesteia. 

      Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin anunt la sediul 

primarie/site-ul primariei:www.primariacleja.ro in maxim 10 zile de la data prezentului anunt. 

  

                                                                  PRIMAR 

                                                             ISTOC PETRU   
 

Prezentul anunt a fost publicat la sediul si a fost transmis spre publicare pe site-

ul primariei Cleja,judetul Bacau astazi  12.01.2018 
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