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Către 
 
 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA 

 
 
        În temeiul Legii 24 /2007 actualizată şi republicată, Legea privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 
republicată în Monitorul Oficial nr. 764 din 10.11.2009 

 
Art. 1 

Prezenta lege reglementează administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi a stării de sănătate 
a populaţiei. 

Art. 2 
Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul 
liber pentru recreere în spaţiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la 
amenajarea spaţiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori şi arbuşti, în 
condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare. 

Art. 3 

Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul 

localităţilor: 

2.cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de 
protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire. 
 
Vă transmit proiectul hotărârii de Consiliu Local privind plantarea de copaci în 
toate spațiile de joacă amenajate de Primăria Bucov (în  toate satele comunei), 
în curțile școlilor și dispensarelor din comună, acțiune ce se va desfășura atât în 
anul 2021, cât și în anii ce vor urma. 
 
 
Cu stimă, consilier local, 
 
Ionescu Camelia 
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                                  REFERAT DE APROBARE 

 

pentru proiectul de hotărâre privind plantarea de copaci, în spații publice aflate în 

administrarea Primăriei Bucov   

 

        Subsemnata Ionescu Camelia, în calitate de consilier local , consider necesară 

plantarea de copaci în spațiile publice din comuna noastră, din următoarele motive:   

        -Conştientizarea rolului major pe care societatea  trebuie să-l aibă în protecţia 

mediului, prin plantarea de copaci şi orice fel de alte plante. 

       -Copacii au un rol semnificativ în reducerea emisiilor de gaze de seră și sunt o 

parte vitală a mediului în care trăim. 

        -Promovarea activităţilor de voluntariat, pentru protecţia mediului şi a 

implicării noastre ca cetăţeni responsabili.  

       -În momentul de față , sunt doar câteva locuri de joacă în care se află 

vegetație.  

       Avantajele pe care le aduce implementarea acestui proiect sunt: 

       -Prezența copacilor duce la o imbunătățire a calității mediului și a stării de 

sănătate a populației. 

      - Sunt o sursă de oxigen. 

      - Copacii , în timp, vor oferi umbră și vor răcori, iar spațiile de joacă vor fi un 

loc mult mai  plăcut de recreere pentru copii , în verile toride. 

       Locurile pe care le propun pentru plantarea copacilor sunt :spațiile de joacă, 

curțile școlilor și dispensarelor, din toate satele comunei Bucov. 

       Se spune că unul din  reperele unei vieți de om, trăită cu înțeles, este de a 

planta un copac, de a-și pune speranțele că va crește înalt și viguros.  Sentimentul 

de liniște și satisfacție va fi unul pe măsură, știind că ceea ce ai sădit va rămâne 

moștenire generațiilor viitoare.  

       Menționez că o parte din copaci vor fi plantați cu sprijinul voluntarilor. 

      Având în vedere cele mai sus menționate, propun Consiliului  Local al 

Comunei Bucov adoptarea acestei hotărâri. 
 
Consilier local, 
Ionescu Camelia 
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                                       PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea plantării de copaci, în spațiile publice aflate în 

administrarea Primăriei Bucov 

Ținând cont de : 

-Referatul de aprobare depus de Ionescu Camelia, consilier local, 

înregistrat cu nr. ......................../.............................. 

-Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. .................../.......................... 

În conformitate cu Legea 24 / 2007 actualizată şi republicată. Legea privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 

republicată în Monitorul Oficial nr. 764 din 10.11.2009 

În temeiul art .129 alin. (1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în 

condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care 

sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice 

locale sau centrale. 

   (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: 

   c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, 
orașului sau municipiului; 
   din OUG nr.57/2019 privind Codul adminsitrativ  , 
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                          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV 

                                              HOTĂRĂȘTE: 

Art.1.-Se aprobă plantarea de copaci în spațiile publice aflate în administrarea 

Primăriei Bucov, din comuna Bucov, județul Prahova. 

Art.2.-Locurile în care se va face plantarea sunt: toate spațiile de joacă amenajate 

de Primăria Bucov, curțile școlilor și dispensarelor, din toate satele comunei 

Bucov. 

Art.3.-Primarul comunei Bucov, prin aparatul de specialitate și dna consilier 

Ionescu Camelia vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

Inițiator: 

Ionescu Camelia 

 

 

 

 

 

 


