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HOTĂRÂRE

privind aprobarea tăierii unui număr de 3 plopi situați la Halta C.F.R. Izvin, și a unui
număr de 3 tei și 2 plopi situați pe strada Înfrățirii, oraș Recaș, 

fiind uscați în proporție de 50% și în pericol să cadă

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș cu privire la aprobarea tăierii unui număr

de 3 plopi situați la Halta C.F.R. Izvin, și a unui număr de 3 tei și 2 plopi situați pe strada
Înfrățirii, oraș Recaș, fiind uscați în proporție de 50% și în pericol să cadă, punând în pericol
viața cetățenilor;

 referatul nr. 17.171 / 22.11.2016 întocmit de responsabilul de mediu din cadrul Primăriei orașului
Recaș;  

 prevederile Legii  nr.  24/2007,  privind  reglementarea  şi  administrarea  spaţiilor  verzi  din
intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

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

 prevederile O.U.G nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

 raportul  comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului  Local  Recaş,  prin  care se acordă aviz
favorabil; 

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 9 și în temeiul art. 45 alin. (1) din
Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă tăierea unui număr de 3 plopi situați la Halta C.F.R. Izvin, și a unui număr de 3 tei
și 2 plopi situați pe strada Înfrățirii, oraș Recaș, fiind uscați în proporție de 50% și în pericol să cadă.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului orașului
Recaș și  specialiștilor  din cadrul  Regiei  Autonome Publice  Locale  Ocolul  Silvic  “Stejarul  R.A”  din
Recaș. 

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiș;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;   
- Responsabilului de mediu din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Regiei Autonome Publice Locale Ocolul Silvic “Stejarul R.A” din Recaș. 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media. 

        Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează
     Consilier                                               Secretar oraș

                                                      Ștefan AȘCHIOPOAE                           Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.11.2016
Nr. 190
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea tăierii unui număr de 3 plopi situați la Halta C.F.R. Izvin, și a unui
număr de 3 tei și 2 plopi situați pe strada Înfrățirii, oraș Recaș, 

fiind uscați în proporție de 50% și în pericol să cadă

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 referatul nr. 17.171 / 22.11.2016 întocmit de responsabilul de mediu din cadrul Primăriei orașului

Recaș cu privire la aprobarea tăierii unui număr de 3 plopi situați la Halta C.F.R. Izvin, și a unui
număr de 3 tei și 2 plopi situați pe strada Înfrățirii, oraș Recaș, fiind uscați în proporție de 50%
și în pericol să cadă, punând în pericol viața cetățenilor;

 prevederile Legii  nr.  24/2007,  privind  reglementarea  şi  administrarea  spaţiilor  verzi  din
intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

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

 prevederile O.U.G nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

 raportul  comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului  Local  Recaş,  prin  care se acordă aviz
_______; 

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 9 și în temeiul art. 45 alin. (1) din
Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă tăierea unui număr de 3 plopi situați la Halta C.F.R. Izvin, și a unui număr de 3 tei
și 2 plopi situați pe strada Înfrățirii, oraș Recaș, fiind uscați în proporție de 50% și în pericol să cadă.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului orașului
Recaș și  specialiștilor  din cadrul  Regiei  Autonome Publice  Locale  Ocolul  Silvic  “Stejarul  R.A”  din
Recaș. 

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiș;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;   
- Responsabilului de mediu din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Regiei Autonome Publice Locale Ocolul Silvic “Stejarul R.A” din Recaș. 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media. 

PREŞEDINTE,
                                                 Consilier local ______________               Vizat,
                                                                                                           Secretar Oraș,
                                                                                                    Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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