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Nr. 8 /28.04.2016 
 
 

CERERE DE INFORMAȚII 

DE INTERES PUBLIC 
 
Către, 
Denumirea autorităţii sau instituţiei publice: 
Primăria Municipiului Cluj-Napoca, DIRECŢIA ECOLOGIE URBANĂ, SPAŢII VERZI ŞI SALUBRITATE 
Primăria Municipiului Cluj-Napoca, DIRECŢIA GENERALĂ DE URBANISM 
Primăria Municipiului Cluj-Napoca, DIRECŢIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ŞI EVIDENŢA PROPRIETĂŢII 
Sediul/Adresa: 
Str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca 
 
Data: 28 Aprilie 2016 

 
 
Stimată Doamnă/Stimate Domn, 
 
 Asociația Peisagiștilor din România - Filiala Teritorială Nord-Vest participă în calitate de 

partener la implementarea proiectului LAN-NET: Rețea socio-profesională pentru îmbunătățirea 
calității vieții în mediul urban din România, inițiat de către Asociația Peisagiștilor din România - 
AsoP și co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru 
Uniunea Europeană extinsă.  
 În cadrul acestui proiect, ne propunem realizarea unei analize cu privire la spațiile verzi 
urbane din România, în scopul îmbunătățirii calității vieții, având ca fundament reglementări din 
cuprinsul Legii nr. 24/2007 - privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 
localităților.  

 În acest sens vă solicităm, în baza Legii nr. 544/2001 - privind liberul acces la informațiile 
de interes public, următoarele informații cu privire la situația spațiilor verzi din Municipiul Cluj-
Napoca: 
 

1. Lista spațiilor verzi publice, cu acces nelimitat, cuprinse în intravilanul Municipiului Cluj-

Napoca, în cuprinsul căreia vă rugăm să specificați (pentru fiecare spațiu verde în parte) 
următoarele: 

a) denumirea oficială; 
b) tipul de spațiu verde conform Art. 3 - lit. a) din Legea nr. 24/2007 - privind reglementarea și 

administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților; 
c) forma de proprietate a terenului; 
d) proprietarul / administratorul terenului; 
e) suprafața totală. 

 

2. Lista spațiilor publice de folosință specializată, cuprinse în intravilanul Municipiului Cluj-
Napoca, în cuprinsul căreia vă rugăm să specificați (pentru fiecare spațiu verde în parte) 
următoarele: 

a) denumirea oficială; 
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b) tipul de spațiu verde conform Art. 3 - lit. b), alin. 1 și 3 din Legea nr. 24/2007 - privind 
reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților; 

c) forma de proprietate a terenului; 
d) proprietarul / administratorul terenului; 
e) suprafața totală. 

3. Lista spațiilor publice de folosință specializată, de tip cimitir [ conf. Art. 3, lit. b), alin. 2 din 
Legea nr. 24/2007], cuprinse în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, în cuprinsul căreia vă 
rugăm să specificați (pentru fiecare spațiu verde în parte) următoarele: 

a) denumirea oficială; 
b) forma de proprietate a terenului; 
c) proprietarul / administratorul terenului; 
d) suprafața totală. 

 

4. Lista spațiilor publice de folosință specializată, de tip edificiu de cult [conf. Art. 3, lit. b), alin. 
2 din Legea nr. 24/2007], cuprinse în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, în cuprinsul căreia 
vă rugăm să specificați (pentru fiecare spațiu verde în parte) următoarele: 

a) denumirea oficială; 
b) forma de proprietate a terenului; 
c) proprietarul / administratorul terenului; 
d) suprafața totală. 

 

5. Lista spațiilor publice de folosință specializată, de tip spații verzi pentru agrement [conf. Art. 

3, lit. c) din Legea nr. 24/2007], cuprinse în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, în cuprinsul 
căreia vă rugăm să specificați (pentru fiecare categorie în parte) următoarele: 

a) denumirea oficială; 
b) forma de proprietate a terenului; 
c) proprietarul / administratorul terenului; 
d) suprafața totală. 

 

6. Lista spațiilor publice de folosință specializată, de tip păduri de agrement [ conf. Art. 3, lit. f) 
din Legea nr. 24/2007], cuprinse în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, în cuprinsul căreia 
vă rugăm să specificați (pentru fiecare în parte) următoarele: 

a) denumirea oficială; 
b) forma de proprietate a terenului; 
c) proprietarul / administratorul terenului; 
d) suprafața totală. 

 

7. Lista spațiilor publice de folosință specializată, de tip pepiniere și sere [conf. Art. 3, lit. g) din 
Legea nr. 24/2007], cuprinse în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, în cuprinsul căreia vă 
rugăm să specificați (pentru fiecare categorie în parte) următoarele: 

a) denumirea oficială; 
b) forma de proprietate a terenului; 
c) proprietarul / administratorul terenului; 
d) suprafața totală. 

 

8. Menționarea suprafața totală a intravilanului Municipiului Cluj-Napoca și a suprafeței totale a 
spațiilor verzi intravilane ( conf. Legii 24 / 2007). 
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Menționăm faptul că dorim ca informaţiile solicitate să ne fie furnizate, în termenul stabilit 
prin prezenta lege (Art.7), în format electronic, la următoarea adrese de email: 
asopnordvest@gmail.com,  paunitaboanca@gmail.com  sau în format fizic (listate), la adresa 
poștală: Cluj-Napoca, str. Putna Nr.1, Ap. 7, cod 400548, jud. Cluj. 
 
Suntem dispuși să plătim taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (în 
format tipărit), conform Art. 9 prin prezenta lege. 
 

 
 

Vă mulţumesc pentru solicitudine, 
Dr. ing. peisagist Păunița Boancă , Președinte 

Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala Teritoriala Nord-Vest 

 
 

___________________________ 
(semnătura petentului) 

 
Numele şi prenumele petentului:   
Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala Teritorială Nord-Vest 
Adresa:  Cluj-Napoca, str. Putna Nr.1, Ap. 7, cod 400548, jud. Cluj 
Profesia: Arhitectura peisajului 
Ocupația: Peisagistică 
Telefon: 0761 365 298 
E-mail: asopnordvest@gmail.com  
Web: www.asop.org.ro  
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