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ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii de Consiliu Local al municipiului Focșani nr. 

115/30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea 

unui concurs public pentru amenajarea și întreținerea spaţiilor verzi din 

municipiul Focșani 
 

 

Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă 

ordinară 

 - analizând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focșani 

Cristi Valentin Misăilă, prin care se propune completarea Hotărârii de Consiliu Local 

al municipiului Focșani nr. 115/30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentului 

privind desfăşurarea unui concurs public pentru amenajarea și întreținerea spaţiilor 

verzi din municipiul Focșani, referatul de aprobare al acestuia înregistrat la nr. 

41055/11.05.2020, precum și raportul Direcției Arhitectului Șef - Serviciul strategie 

și dezvoltare urbană, înregistrat la nr. 41066/11.05.2020; 

- văzând avizul favorabil al comisiei de buget și administrație publică; 

- în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările și completările ulterioare; 

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; Ordinul MDLPL nr. 1549/2008 privind aprobarea normelor tehnice pentru 

elaborarea Regulamentului Local al spațiilor verzi din intravilanul localităților cu 

modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 

cu modificările și completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local cu modificările și completările ulterioare;  

- văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 115/30 aprilie 

2020 privind Regulamentul privind desfăşurarea unui concurs public pentru 

amenajarea și întreținerea spaţiilor verzi din municipiul Focșani. 

- având în vedere prevederile art.7 din Legea 52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată;  

          - în temeiul art. 129, alin. (1)  și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1  Articolul 18, lit. a) din anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 115/30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentului 

privind desfăşurarea unui concurs public pentru amenajarea și întreținerea spaţiilor 

verzi din municipiul Focșani, se va completa astfel: 
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- pentru anul 2020, perioada de depunere a formularelor de înscriere, pentru 

etapa a II a pentru “Regulamentul privind desfăşurarea unui concurs public pentru 

amenajarea și întreținerea spaţiilor verzi din municipiul Focșani va fi : 1 iulie – 15 iulie 

2020 

 Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 115/30 aprilie 2020 privind Regulamentul privind desfăşurarea unui concurs public 

pentru amenajarea și întreținerea spaţiilor verzi din municipiul Focșani rămân 

neschimbate. 

 

         Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către serviciul administrație publică 

locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor, Direcției de Dezvoltare 

Servicii Publice Focșani, precum și Primarului municipiului Focșani, care va asigura 

executarea acesteia prin Direcția Arhitectului Șef, Direcția relații interne și 

internaționale și Direcţia economică – Serviciul buget, contabilitate.  

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Ionuț Mersoiu 

 

 

 

 

 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                       Secretarul General al municipiului Focşani, 

                                    Eduard Marian Corhană 
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