
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 

 
 

H O T Ă R Â R E   
pentru aprobarea “Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Buzău'' 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinara;  

Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr. 122/CLM/25.03.2019, prin care se propune aprobarea “Registrului local al 
spațiilor verzi din Municipiul Buzău''. 

- raportul de specialitate nr. 35.920/25.03.2019 al Direcției Tehnice; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

- revederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea 
spațiilor verzi din intravilanul localităților (republicată), cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (MDLPL) nr. 
1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea registrului 
local al spațiilor verzi; 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
            Art.1. (1) Se aprobă Registrul local al Spațiilor verzi din intravilanul 
Municipiul Buzău, conform Anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare (suport hartie si suport digital).  
            Art.2. Registrul local al Spațiilor Verzi din Municipiul Buzău va fi avut 
în vedere la întocmirea documentațiilor de urbanism, precum și la eliberarea 
certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire. 
            Art.3. (1) Primarul Municipiului Buzău prin intermediul Serviciului 
Gospodărie Urbană și Protecția Mediului va asigura întreținerea și 
actualizarea Registrului Local al Spațiilor verzi din Municipiul Buzău.  
 



 
                       (2)  Anual, în primul trimestru, se va prezenta Consiliului Local 
al Municipiului Buzău un raport de actualizare al Registrului pentru anul 
anterior. 
            Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice 
și Direcției Patrimoniu, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREȘEDINTELE  ŞEDINȚEI, 
                                          consilier Viorel Ion 

 
 
 
 
 
 
                         CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                                                      Eduard Pistol 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 27 martie 2019 

Nr. 95 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 27 martie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 20 voturi 
pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 
consilieri prezenţi la şedinţă. 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
         -PRIMAR- 

Nr. 122/CLM/25.03.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  

“Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Buzău'' 
 
 

    În conformitate cu prevederile art. 16 și art. 17 din Legea nr. 24/2007 
privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, 
republicată, au fost stabilite sarcini și atribuții pentru autoritățile administrației 
publice locale privind obligația realizării evidenței spațiilor verzi de pe teritoriul 
unității administrative, prin constituirea registrului local al spațiilor verzi. 

   Evidența spațiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raționale a 
acestora, a regenerării și protecției lor eficiente, cu exercitarea controlului 
sistematic al schimbărilor calitative și cantitative, precum și asigurarea 
informațiilor despre spațiile verzi din intravilanul localității, ce aparțin 
domeniului public/ privat al municipiului. 

   Registrul local al spațiilor verzi s-a constituit pe baza normelor 
aprobate prin Ordin al ministrului dezvoltării regionale și locuinței 
nr.1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea 
registrului local al spațiilor verzi, modificat prin Ordinul nr. 1466/2010. 

  Prin registrul spațiilor verzi s-au inventariat următoarele tipuri de 
terenuri: 

- Spații verzi cu acces nelimitat : parcuri, scuaruri, fâșii plantate, 
- Spații verzi publice de folosință specializată: muzee în aer liber, spații 

verzi aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare 
sau de protecție socială, instituții , edificii de cult, cimitire, baze sau 
parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanță, 

- Spații verzi pentru agrement: baze de agrement, complexuri și baze 
sportive, 

- Spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă, 
- Culoare de protecție față de structura tehnică, 
- Păduri de agrement. 

            Organizarea și modelarea structurilor de date s-a realizat în sistem 
informațional de tip GIS și cuprinde planuri privind terenurile definite ca spații 
verzi, cu identificarea stării de viabilitate a vegetației de pe aceste terenuri, 
cat si date, informații in format letric  a caracteristicilor si a indiciilor de 
cantitate și calitate aferenți. 
            Registru local al spațiilor verzi va asigura suport decizional al 
autorității administrației publice în activitatea de reglementare urbană și în 
gestionarea fondului verde al localității (tăieri, toaletări, replantări, etc.) 
Acest proiect reprezintă un punct de reper în dezvoltarea durabilă a 
Municipiului Buzău, punându-se astfel bazele unui sistem de monitorizare a 



spațiilor verzi și arborilor de pe teritoriul acestora, pentru a asigura o bună 
gestionare a potențialului spațiilor verzi, a creșterii calității factorilor de mediu 
și a stării de sănătate a populației. 
           Actualizarea Registrului local al Spațiilor verzi din Municipiul Buzău se 
va face la un an  sau ori de câte ori este nevoie după caz. Termenul de un 
an, curge de la data adoptării prezentei hotărâri. Acesta va fi făcut public și va 
putea fi consultat la sediul autorității administrației publice locale. 
           Având în vedere faptul că adoptarea acestui proiect de hotărâre va 
determina o bună gestionare a potențialului spațiilor verzi, cu implicații asupra 
siguranței și calității vieții, asigurând crearea unui sistem eficient de 
monitorizare a spațiilor verzi, anexez  Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
,, Registrului local al Spațiilor verzi din Municipiul Buzău'' în vederea adoptării 
de către dumneavoastră în forma și conținutul prezentat. 

 
                                                     PRIMAR, 
                                              Constantin Toma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
DIRECȚIA TEHNICĂ 

Nr. 35.920/25.03.2019 
 
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  

“Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Buzău'' 
 
 

Prin dispozițiile Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea 
spațiilor verzi din zonele urbane, republicată, s-au stabilit sarcini și atribuții 
pentru autoritățile administrației publice locale privind obligația realizării 
evidenței spațiilor verzi de pe teritoriul unității administrative, prin constituirea 
registrului local al spațiilor verzi. 

Evidența spațiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raționale a 
acestora, a regenerării și protecției lor eficiente, cu exercitarea controlului 
sistematic al schimbărilor calitative și cantitative, cât și asigurarea 
informațiilor despre spațiile verzi. 

La organizarea și modelarea structurilor de date cuprinse în Registrul 
local al spațiilor verzi s-a avut în vedere prevederile Ordinului nr. 1466/2010 
pentru modificarea Ordinului nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru elaborarea registrului local al spațiilor verzi. 

Prin Registrul local al spațiilor verzi s-a realizat inventarierea și 
transpunerea în format GIS si format letric, a spațiilor verzi, a speciilor de 
arbori existenți în municipiul Buzău, precum și a caracteristicilor cantitative și 
calitative ale acestora, potrivit reglementărilor legale. 

În conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr. 24/2007 privind 
reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane , republicată, 
spațiile verzi inventariate în Registrul local se compun din următoarele tipuri 
de terenuri: 

- spații verzi cu acces nelimitat:parcuri, scuaruri, fâșii plantate; 
- spații verzi publice de folosință specializată:grădini botanice și 

zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziționale, zone ambientale și 
de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ, spații 
verzi aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare 
sau de protecție sociale, instituții, edificii de cult, cimitire, baze sau 
parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanță, 

- spații verzi pentru agrement:baze de agrement, poli de agrement, 
complexuri și baze sportive, 

- spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă, 
- culoare de protecție față de structura tehnică, 
- păduri de agrement, 

Iventarierea s-a realizat sub aspect tehnic , economic și juridic, precum 
și sub aspectul descrierii și stabilirii caracteristicilor cantitative și calitative ale 
vegetației de pe aceste terenuri. Măsurătorile pentru determinarea 



suprafețelor spațiilor verzi, respectiv pentru poziționarea arborilor au fost 
realizate utilizând echipamente specifice în sistem național de proiecție 
Stereo 1970. Lucrarea a fost receptionata cu procesul verbal nr. 
27350/13.10.2017, de catre Serviciul administrare patrimoniu. 

Registru local al spațiilor verzi se generează prin introducerea tuturor 
informațiilor caracteristice spațiilor verzi , la nivelul întregului teritoriu 
administrativ și asigură următoarele informații: 

- identificarea informațiilor cu destinația de spațiu verde și gestiunea 
datelor asociate acestora respectiv: adresa, delimitarea spațiului verde, 
vizualizarea în hartă a amplasamentului spațiilor verzi, suprafață, specii 
de arbori existenți. 

- gestiunea datelor privind vegetația existentă pe spațiile verzi, 
respectiv:amplasamentul, specia, diametrul, înălțimea, evaluarea stării 
de viabilitate,  

- gestiunea datelor specifice arborilor izolați și ocrotiți privind 
amplasamentul, specia, diametrul, înălțimea, evaluarea stării de 
viabilitate. 

    Registru local al spațiilor verzi va fi făcut public și va putea fi 
consultat la sediul autorității administrației publice locale. 

          Având în vedere cele expuse, înaintăm Consiliului Local al 
municipiului Buzău proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Registrului 
local al spațiilor verzi din Municipiul Buzău''. 
 

 
                                           DIRECTOR EXECUTIV 
                                              ILEANA BĂNUCU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


