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                                                          RAPORT
              privind aprobarea strategiei pe termen scurt şi mediu de menţinere şi 

  extindere a spaţiilor verzi  din Municipiul Mediaş

I. Expunere de  motive

     Suprafaţa totală administrativă a  municipiului  Mediaş este  de  6.265 ha, din care 
în intravilan 1.639 ha.
     Faţă de aceste suprafeţe, zonele destinate spaţiilor verzi ocupă  în  prezent 43,57 ha, 
conform  inventarului  domeniului  public efectuat în  luna  decembrie  2007.
Aceste  terenuri , funcţie de  destinaţia  lor , sunt  structurate  în  felul următor:
- parcuri  publice -2,41ha( P-ţa R.Ferdinand I, str.Baznei, Blajului, M.Miles, 
M.Viteazul,Şt.O.Iosif ).
- scuarurile din cartierele rezidenţiale - 41,16ha ( numărul  acestora  fiind  de  94)
     În  afară de  spaţiile  verzi menţionate  mai  sus , există  şi  zone de  agrement : 
- Greweln -3,6  ha
- Baraj Ighişul Nou -16,1 ha
- Eleşteu - 6,5 ha
- Binder-Buby -15,3 ha.
     Deasemenea  cetăţenii  municipiului  Mediaş , beneficiază  şi  de  zone destinate 
plimbărilor,  în  spaţii  particulare amenajate în  acest  scop : Binder Buby - 11ha, 
proprietatea SC Dafora, precum   şi  zona de  lizieră a  pădurilor   proprietate  publică , 
situate  în  extravilanul localităţii.
Astfel la ora  actuală suprafaţa de spaţiu  verde care  revine  unui  locuitor a 
municipiului nostru  este  de  aproximativ 15,3 mp.                                                         
     

  



 Spaţiile  verzi   existente  la  ora  actuală  în  localitatea  noastră  sunt  în 
atenţia      administraţiei locale , prin activitatea  de   întreţinere şi  modernizare , 
astfel:                                         

- propuneri  pentru  amenajare cu  vegetaţie  lemnoasă  şi  floricolă 
- achiziţionarea  de material  dendro-floricol
- refacerea zonelor degradate prin îmbătrânire , a factorilor de  mediu cât  şi cei  umani
- înlocuirea  speciilor , arbori şi  arbuşti , periculoşi  în  cazul  unor  intemperii 
naturale ampasaţi  în  special în  locurile  publice                                                            
- salubrizarea  atât a  parcurilor  cât  şi a zonelor  de  agrement
- toaletări  arbori  şi  tufe  ornamentale
- plantări  flori, abuşti  şi  arbori, gard viu
- întreţinere  şi  refacere  gazon
- alte  lucrări  curente(plivire, udare, transport  deşeuri  vegetale , etc.)
      Lucrările de  întreţinere  în  parcuri, spatiile  verzi  şi  zonele de  agrement ale 
municipiului  nostru se  executa , la  propunerea  administraţiei   publice , de catre 
Serviciul  Public de Ecologizare , specializat  în  acest domeniu şi  dotat  cu  personal 
calificat şi   utilaje moderne.
       În  scopul  gestionării durabile  a  suprafeţelor de  spaţii  verzi  intravilane  şi  în 
concordanţa cu legislaţia in vigoare,administraţia publică locală îşi propune prin acest 
program extinderea zonelor de odihnă şi recreere ,având ca prioritate creşterea calităţii 
vieţii în municipiul nostru.

II - Raport de hotărâre

Propunem aprobarea strategiei pe termen scurt, pentru perioada 1.01.2008-31.12.2010,
după cum urmează:

1.Continuarea lucrărilor de întreţinere a spaţiilor verzi existente
2.Reîntinerirea  zonelor  verzi , prin  înlocuirea  vegetaţiei  îmbătrânite  şi  plantarea de 
vegetaţie specifică zonei noastre                                                        
3.Modernizarea  spaţiilor verzi  prin  dotarea cu banci , aparate de joacă , pentru  copii, 
montarea de  coşuri de  gunoi , grupuri sociale ,etc.
4.Identificarea  de noi terenuri care  să aibă  destinaţia de  parcuri şi  zone agrement , 
în vederea atingerii obiectivului de  20mp/locuitor  spaţiu  verde  până în  anul 2010  
5.Cuprinderea  acestor  suprafeţe  în  propunerile  de   extindere  a intravilanului şi 
cuprinderea  lor în  P.U.G.
6.Întocmirea de  studii de  fezabilitate  în vederea  amenajării  acestor  terenuri
7.Întocmirea de programe pentru accesarea de fonduri special destinate acestor 
activităţi
8.Întocmirea de  planuri  urbanistice  specifice                                                           
9.Documentaţii  şi  măsuri  concrete pentru  amenajarea  unui  parc  în  suprafaţă de 
aproximativ 2 ha , pe  terenul din zona   de  gardă  a Barajului Ighişul Nou



10. Programe de  implicare  a  tinerilor  din şcoli  şi  licee  în  acţiunile de  amenajare 
şi protejare a mediului înconjurător

Propunem aprobarea strategiei pentru perioada 2010-2013

1.Identificarea  de  noi  terenuri , pentru atingerea  suprafetei de  spatii  verzi  de 
26mp/locuitor  până  în  2013
2.Continuarea activităţilor prevăzute în perioada 2008 – 2010, cu măsuri concrete 
pentru amenajarea unor noi terenuri cu destinaţie specifică în zonele:
     - zona Greweln - 4ha,
     - zona Hula Blăjelului - 16ha,

- zona str.Piscului – 3,5ha
- zona drumului Mediaş - Bazna(prin Wewern)-20ha
- zona Baraj  Ighişul Nou – 14ha,

     - zona Binder-Buby – 15ha.
-traseul dig,Târnava Mare(malul drept)                                                   

                                                  
 III – Temei juridic

        În  vederea  îmbunătăţirii  factorilor de  mediu şi  a calităţii  vieţii  în  municipiul 
nostru , administraţia  publică  locală îşi  propune pentru  următorii ani  o gestionare 
mai bună a spaţiilor verzi  existente, precum şi  amenajarea de  noi spaţii verzi şi zone 
de agrement , în  conformitate cu :
- Legea  nr. 24/15.01.2007, privind  reglementarea  şi  administrarea spaţiilor  verzi 
din zonele urbane ,,
-Ordonanţa de  Urgenţă nr. 114/17.10.2007, pentru modificarea şi completarea 
O.U.G.195/2005 ,privind  protecţia mediului. 
-Legea  nr. 350/2001, privind  amenajarea  teritoriului şi  urbanismul
-Legea  nr.215/2001-Republicată , privind administraţia publică locală 
-Legea nr.50/1991-privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
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