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                                                                       HOTĂRÂREA NR. 139                                                         
                                                                    din 19.12.2018                                  

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor 
verzi din Orașul Șimleu Silvaniei 

 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data 
de 19 decembrie 2018;                                                                                                                                                                      

Având în vedere Expunerea de motive nr. 19270/2018 a Primarului oraşului Şimleu 
Silvaniei, Raportul de specialitate nr. 19271/2018 al Administratorului public şi Avizul Comisiei 
pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor şi arhitectură a Consiliului Local; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind 
protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, republicată, Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările și completările ulterioare și ale art. 36 alin. 2 lit. c și d, alin. 6 pct. 9 și pct. 10 din Legea 
nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;  

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice  locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,  

                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea, dezvoltarea și întreținerea spațiilor 
verzi din Orașul Șimleu Silvaniei, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
Şimleu Silvaniei, Viceprimarul orașului Șimleu Silvaniei, Administratorul public, Serviciul urbanism, 
Biroul administrativ-gospodăresc și Compartimentul Poliția locală. 
          Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
           Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                         - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
                         - Prefectul Judeţului Sălaj; 
                         - Viceprimarul orașului Șimleu Silvaniei;  
                         - Administratorul public; 
                         - Serviciul Urbanism; 
                         - Biroul administrativ-gospodăresc; 
                         - Compartimentul Poliția Locală; 
                         - dosar hotărâri. 
  
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                 LAZAR IOAN-RADU                                                         SECRETAR DELEGAT,  
                                            ALINA-MARIANA PETHO 

 



 

 

 


