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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

 

privind aprobarea Studiului de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării 

serviciului public de  administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și 

întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul Săcele, a înființării 

serviciului, a Regulamentului serviciului  public și a Studiului de Oportunitate privind 

fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a acestui serviciu public  

 

    Consiliul Local al Municipiului Săcele întrunit în ședința ordinară din data de ________ 

          Analizând referatul de aprobare nr. 1599/05.01.2023 al Initiatorului - Primar – Ing. Popa Virgil 

precum și necesitatea și obligativitatea legală a organizării şi funcţionării serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, 

  Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.52/2003 privind 

transparența decizițională în administrația publică, republicată, Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 

actualizată, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, Legii nr. 24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum și ale HCL nr. 215/22.06.2022 privind actualizarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului  Local al Municipiului  Săcele . 

În temeiul art.5 lit. d), lit. j), art.87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit b) , lit.d), alin. (4) lit.g), 

alin. (7) lit.n), art.133 alin. (1), art.134 alin.(1) lit.a), art.139 alin.(1), art.196 alin. (1) lit.a), art.243 

alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării serviciului 

public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri 

și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul Săcele, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.  2. Se aprobă înființarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind 

activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul 

Săcele. 

Art.  3. Se aprobă Regulamentul serviciului  public de  administrare a domeniului public și privat privind 

activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul 

Săcele, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 4. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de 

gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de 

amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul Săcele, conform 

Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.  5. Se aprobă ca modalitate de gestiune a Serviciului public de  administrare a domeniului public și 

privat privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, 

din municipiul Săcele , gestiunea delegată. 

Art.  6.  Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

 

 

       I N I Ţ I A T O R                                                                                   VIZAT  PENTRU  LEGALITATE 

                 PRIMARUL                                                                 SECRETARUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI  SĂCELE                            

 

      Ing.VIRGIL POPA                                                                    Cj.  GETA ZAMFIR   

 

 

 

 

 

 

Vizat Biroul Juridic: Bianca Dascălu  ______________ 

 

Întocmit : Administrator Public : Ing. Sorin Gâdea ______________ 
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