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REFERAT 
 
 

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*) 
privind protecţia mediului Art. 6 (1) Protecţia mediului constituie obligaţia şi 
responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a 
tuturor persoanelor fizice şi juridice. 

Art. 70 Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile 
administraţiei publice locale, precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au 
următoarele obligaţii: 

b) să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei 
zone şi localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, 
măsuri de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva 
inundaţiilor; 

c) să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului 
privind amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a 
reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, 
stradale şi industriale şi a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia ambientul, 
spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei; 

De asemenea conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 114 din 17 octombrie 2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 
privind protecţia mediului Art. I 1^1. obligaţia autorităţilor publice locale de a nu 
schimba destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în 
documentaţiile de urbanism, de a nu reduce suprafeţele acestora ori obligaţia de a nu 
le strămuta şi Art. II (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a 
asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 mp/locuitor, 
până la data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31 
decembrie 2013. 

În concordanţă cu aceste acte normativ sunt: Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 
1996 (*republicată*) Anexa 6 la Regulamentul General de Urbanism Spaţii verzi şi 
plantate şi Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Timişoara care 
reglementează procentul de ocupare a suprafeţelor cu construcţii şi spaţii verzi. 

Prin Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor Art. 10: 

(1) Municipiile de rang zero şi unu au obligaţia să efectueze, până la data de 1 
ianuarie 2011, auditul suprafeţei, calităţii şi accesibilităţii spaţiilor verzi, urmat de 
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elaborarea unei strategii şi a unui plan de acţiune privind conservarea şi dezvoltarea 
reţelei de spaţii verzi. 

(2) Strategia privind conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi are în 
vedere distribuţia echilibrată a acestora în raport cu specificul unităţii teritoriale de 
referinţă, precum şi crearea de spaţii verzi prin transformarea terenurilor 
neproductive, a altor categorii de terenuri şi prin aplicarea de metode alternative. 

(3) La extinderea suprafeţei intravilanului localităţilor, autorităţile publice 
locale au obligaţia să asigure o cotă de 5% pentru amenajarea de spaţii verzi publice. 

Astfel Direcţia de Mediu împreună cu Instituţia Arhitectului Şef au elaborat 
Strategia dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020.  

 
PROPUNEM: 

 
Aprobarea Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 

2010-2020 şi Anexa 1 – Cadastrul Verde ca element de fundamentare a Planului 
Urbanistic General al municipiului Timişoara pentru perioada următoare. 
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