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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 26 din 16.03.2015 
privind înființarea „Parcului familiei”  

 
Ținând cont de nevoia amenajării spațiilor verzi de pe raza comunei Dudeștii Noi 

precum și de necesitatea responsabilizării cetățenilor comunei în ceea ce privește 
întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi din comună în vederea asigurării calităţii 
factorilor de mediu şi a stării de sănătate a populaţiei, 

analizând prevederile: 
a) Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
b) Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din 

intravilanul localităţilor aprobate prin Ordinului Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor nr. 1549/2008 cu modificările și completările ulterioare; 

c) art. 36 alin. (5), lit. d), respectiv ale alin. (6) lit. a) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
luând act de : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr.3978 /2015, calitate acordată de prevederile  art. 45 alin. (6), 
teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei 
Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

b)raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  
înregistrat sub nr.3977/ 2015;   

c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX, JUREX ale Consiliului 
Local; 

d)avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre 
în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliu 
local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

 
analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (2),lit.a şi art. 115  alin. (1) şi 

(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă următoarea hotărâre 
 
Art. 1. - Se aprobă înființarea în domeniul public al comunei Dudeștii Noi a „Parcului 

familiei” în zona Solaris II pe terenurile din patrimoniul comunei Dudeștii Noi cuprinse în 
cărțile funciare nr. 2562, 2563, 2564 și 2565, respectiv numerele cadastrale CC 
404;405/1;406;407/1/112, CC 404;405/1;406;407/1/113, CC 404;405/1;406;407/1/114 și 



2 

 

Cc 404;405/1;406;407/1/115, în suprafață totală de 10.289 m2, în conformitate cu anexa 
grafică, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Primarul comunei va realiza proiectul de amenajare a „Parcului familiei” și îl 
va supune aprobării Consiliului Local. 

Art. 3. - Se însărcinează primarul comunei să realizeze și să aprobe prin dispoziție 
regulamentul de organizare și funcționare a „Parcului familiei” în conformitate cu 
prevederile legale în domeniu, precum și cu cele ale prezentei hotărâri. 

Art. 4. - „Parcul familiei” va fi organizat și amenajat astfel încât să se ofere 
posibilitatea familiilor din comună să planteze arbori ornamentali, pe care să-i întrețină în 
conformitate cu proiectul de amenajare aprobat. 

Art. 5. - (1) Cetățenii comunei pot solicita primarului comunei arbori în vederea 
plantării. 

(2) Primarul poate acorda din inițiativă proprie arbori cetățenilor comunei în 
următoarele situații: 

a) cu ocazia căsătoriei; 
b) cu ocazia nașterii unui copil; 
c) cu ocazia serbării majoratului; 
d) în alte situații deosebite din viața cetățenilor. 
(3) În scopul îndeplinirii solicitărilor venite din partea cetățenilor, în scopul realizării 

și implementării proiectului de amenajare a „Parcului familiei”, precum și pentru aducerea 
la îndeplinire a celorlalte prevederi din prezenta hotărâre, primarul este autorizat să 
efectueze cheltuieli în limita sumelor alocate în bugetul local la capitolul corespunzător 
întreținerii spațiilor verzi. 

Art. 6. - Cetățenii comunei care plantează arbori în „Parcul familiei” primesc de la 
Primărie o plăcuță-indicator ce va fi postată în apropierea arborelui și pe care sunt 
imprimate cel puțin următoarele informații: 

a) persoana/familia responsabilă cu îngrijirea arborelui; 
b) luna și anul plantării; 
c) specia arborelui. 
Art. 7. - Cetățenii comunei care plantează arbori în „Parcul familiei” au obligația 

întreținerii acestora în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a 
parcului, precum și cu respectarea prevederilor din proiectul de amenajare a acestuia. 

Art. 8. - (1) Primirea sau plantarea de arbori sau de material săditor proprii de către 
cetățeni în „Parcul familiei” nu înseamnă, în sensul prezentei hotărâri, dobândirea de 
către aceștia a unei forme de proprietate asupra arborilor sau a materialului săditor, toți 
arborii, respectiv întreg materialul săditor fiind de drept în proprietatea publică a comunei. 

(2) În acest sens, fiecare cetățean care plantează un arbore propriu în „Parcul 
familiei” cedează prin plantare dreptul de proprietate asupra acestuia în favoarea 
comunei, aceasta fiind condiția obligatorie pentru acordarea dreptului de plantare în 
„Parcul familiei”, condiție ce poate fi îndeplinită în scris sau tacit. 

Art. 9. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în 
mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi și 
prefectului județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei 
precum și prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.- 

  
          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
           Adrian-Leonida CAPSALI 
                                                                                    Contrasemnează  

                                                       SECRETAR 
                                                                          Loredana-Adina-Mihaela LUCIU                                                                                           
L.S. ____________ 
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Anexă  
la H.C.L. nr. 26/16 martie 2015 

 
Plan cu încadrarea în zonă și descrierea cadastrală a suprafețelor afectare pentru „Parcul familiei” 

 

 


