
  

  
       
 
Nr.1909/16.03.2021 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE : 
 
 

Ioan - Radu Mărginean, primarul orașului Nădlac, 
Având în vedere : 

 Referatul nr. 1910/16.03.2021 al Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din 
cadrul primăriei orașului Nădlac referitor la înființarea serviciului de ,,Întreținere și amenajare 
a spațiilor verzi din orașul Nădlac” și gestiunea serviciului prin modalitatea încredințării 
directe a serviciului către Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac. 

 prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 7 alin. (1), art. 5 alin. (3) lit. b), ale art. 9 alin. (1), art. 10 
și art. 11 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu 
modificările și completările ulterioare 

 prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 prevederile art.129(2) lit.c), și d) alin (6) lit.a), alin (7) lit.n), din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 importanța amenajării și întreținerii spațiilor verzi în protejarea mediului înconjurător, cât și 
pentru crearea unui peisaj urban și a unui mediu de viață sănătos, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale locuitorilor orașului Nădlac, respectiv, responsabilitatea autorităților 
locale de a asigura cetățenilor un mediu de viață sănătos, conservarea resurselor și a 
patrimoniului natural 
 

PROPUN: 
 

         Consiliului Local al orașului Nădlac supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre privind 
adoptarea unor măsuri pentru reglementarea serviciului de ,,Întreținere și amenajare a spațiilor verzi 
din orașul Nădlac” și a Regulamentului serviciului, în vederea încheierii contractului de întreținere și 
amenajare a spațiilor verzi din orașul Nădlac cu Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, 
din subordinea Consiliului local al orașului Nădlac. 
 

 
 

Primar oraș Nădlac 
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