ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de tăiere și/sau toaletare a arborilor și
arbuștilor aflați pe domeniul public și privat al comunei Sfântu Gheorghe
Consiliul Local al comunei Sfântu Gheorghe, întrunit în ședință ordinară ;
Având în vedere :
-

Expunerea de motive a primarului comunei Sfantu Gheorghe ,
inregistrata la nr. .........../............................. ;

-

referatul viceprimarului care se ocupă cu întreținerea spațiilor verzi ,
inregistrat la nr. .........../...........

-

Raportul

referentului

cu

Urbanismul

inregistrat

la

nr. ............./........................... ;
Văzând :
-prevederile Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic, cu modificările și completările
ulterioare,
-prevederile art.6, alin.(1) si (2), art.62 , art.68, art. 69 lit. “b”,“c” i “d”, art.70
,lit.a) si b), art.90 ,lit.g) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu
modificările și completările ulterioare,
-prevederile art.12,alin.(2) si (3) din Legea 24/ 2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor ,republicata,modificata
si completata,
-prevederile art.15,alin.(1) si (2) din Legea 348/2003 -Legea pomiculturii ,
republicata ,modificata si completata,

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de tăiere și/sau toaletare a arborilor și
arbuștilor aflați pe domeniul public și privat al comunei Sfântu Gheorghe,
denumit în continuare regulament, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Viceprimarul localitatii si compartimentul urbanism vor aduce la
îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru Madalin

ANEXA la H.C.L. nr. …... din …..……...2017

REGULAMENT

de tăiere și/sau toaletare a arborilor și arbuștilor aflați pe domeniul public și
privat al comunei Sfântu Gheorghe

Art. 1 Prezentul regulament reglementează tăierile definitive și tăierile de
întreținere și/sau corecție a arborilor și arbuștilor aflați pe terenuri aparținând
domeniului public și privat al comunei Sfântu Gheorghe: spații verzi situate de-a
lungul arterelor de circulație; spații verzi din cartierele de locuit; spații verzi din
parcuri, locuri de recreere și locuri de joacă pentru copii; spații verzi din
incintele unităților de învățământ

preuniversitar, grădinițelor; alte spații

verzi care apar in domeniului public și privat al comunei.
Art. 2 Tăierile definitive și tăierile de întreținere și/sau corecție a arborilor
și arbuștilor aflați pe terenuri aparținând domeniului public și privat al
comunei Sfântu Gheorghe se fac, în condițiile legii, în baza avizului dat de
Comisia de avizare a tăierilor de arbori de pe terenurile aparținând domeniului
public al comunei Sfântu Gheorghe, constituită prin dispoziția primarului.
Art. 3. (1) Comisia de avizare a tăierilor de arbori de pe terenurile
aparținând domeniului public al comunei Sfântu Gheorghe, denumită în
continuare comisie, este formată din:
- viceprimarul comunei Sfântu Gheorghe, desemnat de primar - președinte;

- un specialist din cadrul aparatului de specialitate al primarului – membru;
- un specialist desemnat de conducerea Ocolului Silvic Slobozia (sau
Urziceni) - membru.
(2)

Comisia se întrunește cel puțin o dată pe lună și/sau ori de câte ori este

necesar, la convocarea președintelui.
(3)

Convocarea comisiei se face în scris, cu cel puțin o zi înainte de data

ședinței.
(4)

Comisia analizează cererile care au ca obiect tăieri de la bază, tăieri de

întreținere sau de corecție ori alte intervenții asupra arborilor și arbuștilor aflați
pe domeniul public sau privat al comunei Sfântu Gheorghe și le avizează sau le
respinge, motivat.
(5)

Modul de lucru al comisiei, inclusiv deplasările în teren, se stabilesc de

către președintele acesteia.
(6)

Cererile prevăzute la alin.(4), formulate de persoane fizice și juridice, se

depun la Primăria Comunei Sfântu Gheorghe – compartimentul Urbanism și vor
cuprinde datele de identificare ale solicitanților, informații de contact, precum și
expunerea pe scurt a problemelor care fac obiectul acestora.
(7)

Hotărârile comisiei se iau cu votul majorității membrilor prezenți și se

comunică de îndată petiționarilor și, după caz, serviciului specializat care
urmează să execute lucrările de tăiere/toaletare.
(8)

Lucrările comisiei, inclusiv hotărârile, se consemnează într-un proces

verbal întocmit de persoana desemnată în acest sens de către Compartimentul
Urbanism.
Art. 4. Avizul comisiei, eliberat potrivit prezentului regulament, însoțit de
un extras din H.G. privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al
judetului Ialomița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul
Ialomița și/sau de alte documente legal valabile din care rezultă apartenența la
domeniul public a terenurilor cu vegetație pe care urmează să se facă tăierile

definitive ale arborilor/arbuștilor, se transmit prin grija Compartimentului
Urbanism la Ocolul Silvic Urziceni, care urmează să elibereze actul de punere în
valoare a materialului lemnos (APV), în urma marcării, precum și autorizarea
spre exploatare a arborilor/arbuștilor respectivi.
Art. 5. Depozitarea și valorificarea cantității de masă lemnoasă rezultată
în urma tăierii arborilor/arbuștilor, înscrisă în actul de punere în valoare emis de
Ocolul Silvic Slobozia, se fac în condițiile H.C.L. privind

defrișarea, tăierea

sau doborârea de arbori de pe domeniul public sau privat al Comunei Sfântu
Gheorghe sau cu aprobarea viceprimarului .
Art. 6. Tăierile definitive sunt tăierile efectuate de la baza arborilor și
arbuștilor, care se avizează și se execută în următoarele condiții:
a) arborele/arbustul este uscat ori prezintă un grad ridicat de uscare sau se
află în stare fiziologică puternic degradată (scorburi);
b) arborele are vârstă biologică înaintată și/sau prezintă pericol iminent de
prăbușire în cazul unor fenomene meteorologice extreme (vânt puternic,
uragan, furtună, inundații etc);
c) arborele/arbustul este înclinat, fără semne de reechilibrare, prezentând
pericol de prăbușire și, implicit, riscul producerii unor accidente sau
pagube materiale, pe fondul unor fenomene meteo extreme;
d) sistemul radicular al arborelui afectează rețelele tehnico-edilitare
subterane sau structura de rezistență a unei construcții;
e) arborele/arbustul este situat pe amplasamentul unei viitoare construcții,
pentru care s-a obținut autorizație de construire, în condițiile legii;
f) arborele se află la o distanță mică față de zidurile clădirilor de locuințe sau
ale clădirilor în care se desfășoară activități administrative ori comerciale
și creează în mod evident neajunsuri persoanelor care locuiesc sau, după
caz, desfă oară activități în acestea;

g) coroanele arborilor aflați în pâlcuri se întrepătrund, datorită nerespectării
distanțelor minime de plantare sau creșterii necontrolate a acestora, ceea
ce împiedică dezvoltarea normală și armonioasă.
Art. 7. (1) Tăierile de întreținere și cele de corecție a arborilor/arbuștilor
se execută numai în perioadele optime, pentru:
a) înălțarea coronamentului sau pentru regenerare (se urmărește reîntinerirea
coroanei);
b) tăierea ramurilor crescute din muguri dorminzi, pentru a împiedica
deprecierea calității arborilor;
c) suprimarea ramurilor uscate, parțial uscate sau rupte și a ramurilor
aglomerate care împiedică pătrunderea luminii naturale în clădiri;
d) reducerea coroanei atunci când aceasta afectează acoperi urile, terasele
sau pere ii clădirilor, rețelele tehnico - edilitare aeriene, împiedică
vizibilitatea semnelor de circula ie sau iluminatul pe timp de noapte.
(2) Perioada optimă pentru tăierile de întreținere a arbori și arbuștilor
este perioada de repaus vegetativ, cuprinsă între 15 noiembrie – 31 martie.
În perioada de vegetație, astfel de lucrări se aplică numai ramurilor uscate
care pot fi ușor identificate.
Art. 8. Se exceptează de la dispozițiile prezentului regulament nucii aflați
pe domeniul public sau privat al comunei Sfântu Gheorghe, pentru care sunt
aplicabile dispozițiile Legii nr. 348/2003 – Legea Pomiculturii.

