PUNCTUL NR. 36

---

CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRÂRE
privind completarea domeniului public al Municipiului Bucureşti cu jardiniera
(spaţiu verde) aferentă cursului Râului Dâmboviţa pe raza administrativ
teritorială a Municipiului Bucureşti
Având În vedere expunerea de motive a Primar lui General al Municipiului
Bucureşti şi raportul comun de specialitate al Dire ~ţiei Protecţia Mediului şi
Educaţie Ecocivică şi al Direcţiei Administrare Patrimoniu;
Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei juridice şi de
disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; _
Potrivit Decretului Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr.
242/1987 privind aprobarea notei de comandă şi a măsurilor de realizare a
obiectivului de investiţii "Amenajarea Râului Dâmboviţa În Municipiului
Bucureşti";
În conformitate cu prevederile legii nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 70 Iit. a), Iit. b), Iit. c), Iit. f) şi lit. i), art. 71 şi art. 72
din Ordonanţa de Urgenţă nI'. 195/2005 privind protecţia mediului, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile art. 6 Iit. a) şi Iit. c) din legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
republicată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) Iit. a) art. 45 alin. (3)
din legea nI'. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOT Ă RĂ Ş T E:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al Municipiului Bucureşti cu jardiniera (spaţiu verde), situată Între verticala
taluzului amenajat şi trotuarul din beton, aferentă cursului Râului Dâmboviţa pe
raza administrativ teritorială a Municipiului Bucureşti, identificată conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Jardiniera şi plantaţia de aliniament af'l~rente cursului Râului
Dâmbovita vor fi administrate de Administratia lacuri, Parcuri şi Agrement
Bucureşti din punct de vedere al amenajării peisagistice şi Întreţinerii În mod
unitar.
'
Art.3 Se Împuterniceşte Administratia lacuri, Parcuri şi Agrement
Bucureşti În vederea evaluării, Întocmirii documentaţiei topografice, obţinerii
o

numărului cadastral ŞI Inscrierii În Cartea Funciară Specială a Municipiului
Bucureşti a bunului menţionat la art. 1.
ArtA După Îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute la art.3, bunul
prevăzut la art. 1 se va introduce În proiectul de hotărâre C.G.M.B. pentru
actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
Municipiului Bucureşti Însuşit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 .
Art.5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al
Municipiului Bucureşti şi Administraţia lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti vor
aduce la Îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată În şedinţa
General al Municipiului Bucureşti din data de
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Direcţia Protecţia Mediului şi Educaţie Ecocivică

Nr. 524/18.02.2010

RAPORT DE SPECIAUT ATE
Ultill1ii ani tot !11ai !11u!ţi dintre locuitorii Bucureştiului au conşticntiznt iil1portanta pc care
protectia mediului o poate juca in \'iaţa fiecăruia. În contextul
dez\'oltării durabile. Stabilirea unui
echilibru Între necesitatea creşterii nivelului de trai prin progtes economic. calitatea factorilor de mediu
şi starea de sănătate a populaţiei este o problemă majoră.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti a iniţiat În luna iulie 2007 elaborarea Programului
Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului. de către o Comisie Tehnică Înfiinţată la nivelul Municipiului
Bucureşti. aprobată prin Ordinului Prefectului nI. 3.+9 din 7.06.2007 şi care a avut În componentă
reprezentanţi ai mai multor instituţii în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii publice. Acest Program
Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului, în urma dezbaterii publice a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr.
3.+7 din 25.11.2008.
Agresiunea mediului poluat asupra entităţi lor umane î:nbracă. atât aspecte fizice. iiustrate de
afectarea sănătătii. cât şi sociale.
Un factor important pentru menţinerea si Îmbunătăţirea calităţii aerului îl reprezintă spatiile
verzi. Suprafaţa zonelor verzi este mult mai mică decăt prevăd reglementările
În vigoare. datorită
diminuării
prin reconstituirea
dreptului
de proprietate.
degradării
masive
şi Întreţincrii
necorespunzătoare.
astfel încât se impune adoptarea unor măsuri rapide. ferme şi energice de aqiune.
Una dintre aceste măsuri sc referă la reamenajarea peisagistică şi întreţinerea
spatiului verde
aferent cursului Râului Dâmbovita. reprezentat de jardinieră şi aiiniamentul de arbori.
Jardinierca afercntă
cursului
Râului
Dâmboviţa. pL: acest tronson apartine
municipiului
Bucureşti. aşa cum reiese din Decretul Consiliului de Stat al R.S.R. nI'. 2.+2103.1 O.19S7 - An.:::-;a
nr. 4. pozitia nI'. 30.
Jardiniera (spaţiu \ erdc) este situată Între \ .::rticaia taluzului amenajat şi trotuarul din belOn.
afercnte cursului Râului DâmbO\ iţa p.:: raza administrati\'
tetitorială a Municipiului
Bucureşti. În
prezent ti ind ne1tntretinută.
La il1\'cntarierea arborilor situaţi În plantalia d.:: aliniament aferelllă IJâmbO\ itei. dcctuată de
către Administraţia
Lacuri Parcuri şi Agremcnt
Bucureşti (ALI)AB). s-a constatat faptul că pc l'a/a
administrati\
teritorială a municipiului f3ucurqti e:xi~tă un număr total de .+603 ahcoie. rcparti/<ttc
ast re 1:
partea stângă un nr. de 2413 ah'eole din carc 1262 liberc şi II:' I plantate (platan. frasin.
tei. glădilcl
iar pc dreapta un 111'. de 21 ()() ah eolL: din care 9.+6 libere ~i 12.+.+plantat<: (platan. fraSIIl.
plop. salcie. salc,imjaponez.
tei)
.\ctelc normali\ c In \ igoarc (Legea 111'. 265 '2006 pentn aprobarea Ordonantei de L rg.::ntă ,\
GLI\ernului 111'. 195 2005 pri\ ind protecţia m.::diului. Legea n:.2.+ 2007 pri\'ind
reglementarea
şi
administrarea
spatiilor \erLi din intra\'ilanul
localităţilor.
republicată.
Ordonanţa
de urgentă ,1
GU\'ernului nr. Il-t 2007 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195'2005 pri\ind protecţia
În

mediului. Legea nr. 21 Jl1998 privind proprietatea publică ~i regimul juridic al acesteia). impun În accst
context administraţiei publice locale obligaţii majore pm ind menţinerea, reabilitarea, extinderea ~i
Întreţinerea corespunzătoarea a spaţiilor plantate. precum şi completarea invcntarului domeniului public.
În vederea asigurării dezvoltării durabile a spaţiilor \erzi.
Totodată. Programullntcgrat
de Gestionare a Calităţii Aerului. aprobat prin 1-I.C.G.:\l.B. nr .. ).+7
din 25.11.2008, impune Primăriei Municipiului Bucurcşti adoptarea de măsuri referitoare la cre~terea )i
reabilitarea spaţiilor \erzi. Obiecti\ele prevăzute În ProgranhJ1 Intcgrat dc Gestionare a Calităţii .\cl"lIlui
urmcază a fi atinse prin implementarea acestor măsuri ~i acţiuni specificc.
A \ and În \'cdere degradarea avansată in care sc atlă jardiniera alerentf\ cursului
R,iului
Dambm·Îţa.
pe raza administrativ teritorială a Municipiullb Bucure~ti. precum ~i starea neadec\ată a
plantaţi ei de aliniamcnt. situată de o parte şi alta a raului. ce prezintă arbori În dcclin biologic CI\ ansat.
cu ramuri rupte. Jczcchilibraţi ~i numeroase ahcole libere (2208 bucăţi). se impune ca administrarea.
amenajarea peisagistică şi Întreţinerea acestor spaţii verzi să se realizeze În mod unitar dc către ALI' AR.
De asemenea este necesară completarea inventarului domeniului public al l\1unicipiului Bucure~li.
Întocmirea documentaţiei
topogratlce. obţinerca numărului cadastral şi Înscrierea bunului În Cartea
Funciară Specială il Municipiului Bucureşti
Menţionăm că la reamenajarea aliniamcntului şi jardinierei se vor utiliza specii de arbori/arbuşti
rezistente la condiţiile de mediu speciilc urban pcntru asigurarea viabilităţii şi durabilităţii acestor spaţii
\'erzl.
În acest context. ţinând cont de obligaţiile ce revin municipalităţii
impuse de reglementările
legale În vigoare. precum şi În implemetarea acţiunilor prevăzute În Programul Integrat de Gestionarc a
Calităţii Aerului, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al
Municipiului
Bucureşti cu jardiniera (spaţiu verde) aferentă cursului Râului Dâmboviţa pe raza
administrativ teritorială a Municipiului Bucureşti. pe care ÎI propunem
spre aprobarea Consiliului
General al Municipiului Bucureşti.
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Administraţia
publică locală prin obligaţiile care îi;·e\·in. in creşterea standardelor de \ iaţă
ale loeuitoriloJ MliJ1icipiu!ui Bucureşti. are ca obiecti\' îmbunăiăţirea
factorilor de mediu
prin
mărirea suprafeţelor de spaţii verzi în contextul dezvoltării durabile.
Un factor important pentru menţinerea si îmbunătăţirea calităţii aerului îl reprezintă spariile
\'erzi. a căror suprafeţe este mult mai mică decât prevăd normele impuse de reglementările
în
vigoare.
Actele normati\'e în domeniu: Legea m. 26512006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgen!ă a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului,
Legea nr.24/2007
privind reglementarea
şi
administrarea
spatiilor verzi din intravilanul 10calităţiloL Ordonanţa de Urgenţă a Gmernului
nr.
11412007 pentru modificarea si completarea O.U.G. m. 195:2005 privind protecţia mediului. Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. impun administraţiei
publice
locale obligaţii majore privind
întreţinerea.
dezvoltarea
spaţiilor verzi. precum şi completarea
inventarului domeniului public al municipiului Bucureşti.
Având în vedere Raportul de specialitate
comull al Direcţiei
Protecţia
Mediului si
Educaţie Ecocivică şi al Direcţiei Administrare
Patrimoniu în care se menţionează faptul c[\ prin
Programul
Integrat de Gestionare
a Calităţii Aerului, aprobat
de H.C.G.M.B.
nr.
347 din
25.11.2008.
se impune Primăriei
Municipiului
Bucureşti adoptarea de măsuri
referitoare la
creşterea şi reabilitarea
spaţiilor verzi. consider că reamenajarea peisagistică şi întreţinerea
spaţiului
\'erde aferent cuvei râului Dâmboviţa. reprezentat de jardinieră şi aliniamentui de arbori. constituie
o acţiune specifică ce poate susţine realizarea obiectivelor prevăzute în program.
De asemenea este necesară completarea
inventarului
domcniului
public al municipiului
Bucureşti. întocmirea documentaţiei
tehnice. obţinerea numărului cadastral şi înscrierea bunului în
Cartea Funciară a Municipiului Bucureşti.
În acest context.
tinând cont de obligaţiile
cc rc\ in municipalităţii
in implcI11CIllarca
acţiunilor prevăLute În cadrul Programului Intcgrat de Gestionarc a Calităţii I\erului. propun spre
dezbatcrea Consiliului General al Municipiului
Bucurcşti prezentul
proicct de hotăr;in: pri\ ind
completarea
domeniului
public al ~Iunicipiului
Bucureşti cu jardinicra
(spaţiu \erd~) arl'rentă
cursului Râului Dâmbo\'ila pc raza administrati\' teritorială a ~,Iunicipiului Bucureşti.
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