REGULAMENT
DE PROTECŢIE A SPAŢIILOR VERZI, DE ORGANIZARE, DEZVOLTARE ŞI
ÎNTREŢINERE A ACESTORA PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BRASOV.
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Prezentul regulament are la bază următoarele acte normative care reglementează şi
stabilesc obligaţiile administraţiei publice locale, referitoare la protecţia mediului şi la
administrarea spaţiilor verzi în intravilanul municipiului Braşov, în vederea asigurării calităţii
factorilor de mediu şi a stării de sănătate a populaţiei:
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 (cu modificările şi completările
ulterioare) privind protecţia mediului ;
- Legea nr. 24/2007 (republicată), cu modificările şi completările ulterioare, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
- Legea nr.54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic;
- O.U.G 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
(republicată)
- Legea nr. 46/2008 (republicată) privind Codul Silvic;
- Legea nr.348/2003 (republicată), cu modificările şi completările ulterioare, privind
Legea pomiculturii
- Ordinul Ministerului Apelor şi Pădurilor nr.1094/17.08.2017 pentru modificarea
Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din
arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului,
apelor şi pădurilor nr. 884/2016
- Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi
completată ;
- Ordinul nr. 1549/2008, modificat şi completat, privind normele tehnice pentru
elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor ;
De asemenea, prin prezentul regulament se au în vedere:
- stabilirea condiţiilor de avizare a tăierilor şi toaletărilor de arbori şi arbuşti de pe
domeniul public şi privat al municipiului Braşov din afara fondului forestier;
- stabilirea condiţiilor de autorizare privind amenajarea şi reamenajarea zonelor verzi în
municipiul Braşov prin plantări de material dendro-floricol;
- stabilirea măsurilor necesare în vederea amenajarii, administrării, conservării,
dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi în municipiul Brasov;
reglementarea activităţilor care se desfăsoară pe spaţiile verzi şi stabilirea
contravenţiilor în cazul încălcării prevederilor prezentului regulament.
Principii de bază privind înființarea și gestionarea spațiilor verzi din Municipiul
Brașov:
1. Utilitatea fiecărei zone verzi trebuie să fie clar definită, iar managementul zonelor trebuie
să urmărească îndeplinirea acestui deziderat
2. Arhitectura spațiilor verzi se armonizează cu arhitectura zonelor în care sunt amplasate
3. Spațiile verzi nu trebuie să reprezinte o amenințare pentru biodiversitatea din interiorul
sau din zonele limitrofe ale Municipiului Brașov (Ex: specii invazive)
4. Spațiile verzi trebuie să asigure hrană, apă și adăpost pentru biodiversitate.
1

5. Procentul ocupat de suprafata permeabilă trebuie să fie cât mai mare.
6. Acoperirea cu plantatii de arbori si arbuști trebuie să fie optimă, pentru un impact pozitiv
maxim asupra mediului.
7. Speciile folosite în amenajarea spațiilor verzi vor fi în marea majoritate autohtone,
specifice etajului de vegetație în care se regăsește Municipiul Brașov.
8. Managementul spațiului verde se va realiza astfel încât, impactul asupra mediului să fie
cât mai mic.
9. La amenajarea și întreținerea spațiilor verzi se vor folosi pe cât posibil materiale naturale,
de proveniență locală.
10. Asigurarea securității cetățenilor și a bunurilor lor, primează în fața tuturor celorlalte
obiective.

Art.1

În sensul stabilit de Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, sunt definite următoarele tipuri de spaţii verzi :
a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;
b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată:
1. grădini zoologice, parcuri expoziţionale
2. cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de
protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;
3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă;
c) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi
baze sportive;
d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă;
e) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică;
f) păduri de agrement.
g) spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu - spaţii verzi formate dintr-un cadru
vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, cu rol estetic şi de
protecţie, de ameliorare a climatului şi a calităţii aerului

Art.2 Responsabilitatea administrării spaţiilor verzi din municipiul Braşov , revine, după caz:
a) Municipiului Braşov, prin structurile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov,
pentru spaţiile verzi aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov şi care nu se află
în administrarea/folosinţa unor instituţii publice şi/sau societăţi comerciale subordonate
Consiliului Local al Municipiului Braşov
b) Instituţiilor publice şi/sau societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local al Municipiului
Braşov, pentru spaţiile verzi aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov şi care
se află în administrarea/folosinţa acestora
c)Persoanelor fizice şi juridice care deţin/administrează/folosesc spaţii verzi formate dintr-un
cadru vegetal cu rol estetic şi de protecţie, de ameliorare a climatului şi a calităţii aerului
CAPITOLUL II. CONDIŢII DE AVIZARE A TĂIERILOR DE ARBORI ŞI ARBUŞTI DE
PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRAŞOV DIN AFARA
FONDULUI FORESTIER
Art. 3. (1) Defrişarea (tăierea de la bază) a arborilor şi arbuştilor foioşi şi răşinoşi sau scoaterea
lor din rădăcină este permisă numai în baza avizului scris şi prealabil, eliberat de Serviciul
Amenajare Zone de Agrement (denumit în continuare S.A.Z.A.) din cadrul Primăriei Municipiului
Braşov, la cererea motivată a asociaţiilor de proprietari, a persoanelor fizice, a agenţilor
economici, a societăţilor comerciale.
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(2) Avizele de tăiere de arbori şi arbuşti aflaţi pe domeniul public şi privat al municipiului
Braşov se eliberează de către S.A.Z.A. din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, prin inspectorii
de specialitate desemnaţi.
(3) Pentru arborii sănătoşi din spaţiile verzi de pe domeniul public şi privat al municipiului
Braşov, astfel cum sunt definite la art.1 ( de la lit. a până la lit.g ), deciziile privind tăierea
acestora luate la nivelul Primăriei Municipiului Braşov se pun în aplicare numai după obţinerea
avizului emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov.
Identificarea arborilor menţionaţi la alin. (3) precum şi marcarea acestora se va face de
către o Comisie de avizare a tăierilor de arbori, desemnată prin Dispoziţia primarului constituită
astfel :
- două persoane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,
- o persoană desemnată de Agenţia de Protecţie a Mediului Braşov,
- o persoană desemnată de agentul economic atestat privind marcarea, cubarea şi
emiterea actelor de punere în valoare a masei lemnoase,
- o persoană din cadrul agentului economic atestat, care va avea atribuţii de execuţie a
lucrărilor de tăiere a arborilor pe raza municipiului Braşov.
- o persoană partener de specialitate din societatea civilă
Art. 4 Cererea privind solicitarea de tăiere va fi transmisă Primăriei, de către persoana fizică
sau juridică direct afectată, prin completarea Formularului de Înregistrare privind emiterea
avizului de tăiere sau toaletare arbori, anexă la prezentul Regulament.
Aceasta va fi analizată la faţa locului de către inspectorii desemnaţi din cadrul S.A.Z.A.
din Primăria Municipiului Braşov şi propusă spre aprobare către Comisia de avizare a tăierilor
de arbori.
Art. 5 Tăierile de arbori şi arbuşti de pe domeniul public şi privat al municipiului Brasov se
avizează de către S.A.Z.A. prin inspectorii abilitaţi, numai dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru
tăiere conform analizei valorice şi a stării lor de sănătate, realizată de către S.A.Z.A cu sprijinul
partenerului din societatea civilă, cu respectarea metodologiei pentru evaluarea arborilor
(Anexa 2 la prezentul Regulament).
Totodată, pentru avizarea tăierii arborilor se vor lua în considerare următoarele situaţii:
a) arborii sunt situaţi pe amplasamentul noilor construcţii pentru care s-a obţinut
autorizaţie de construire;
b) arborii sunt plantaţi la o distanţă mai mică de 2 metri de linia de hotar şi creează în mod
evident prejudicii clădirii şi locatarilor (la stabilirea distanţei s-a ţinut cont de prevederile
Codului Civil, art.613);
c) când sistemul radicular deranjează reţelele edilitare subterane, aspect semnalat de
societăţile comerciale care le exploatează.
d) arborii sunt uscaţi toatl sau parţial przentând pericol de prăbuşire
Art. 6 Primăria Municipiului Braşov este obligată să ia măsuri cu arborii şi arbuştii căzuţi în
urma unor calamităţi naturale (vânt, furtună) sau ca urmare a lovirii de către autovehicule în
cazul accidentelor de circulaţie, care blochează arterele stradale şi pietonale, căile de acces şi
incinte, semnele de circulaţie şi reţelele aeriene de utilitaţi (telefonie, electricitate etc) înainte de
obţinerea avizului de tăiere.
Art. 7 Municipiul Braşov va suporta cheltuielile legate de tăierea arborilor şi arbuştilor situaţi pe
domeniul public şi privat al municipiului Braşov sau în incintele instituţiilor şi serviciilor publice
aflate sub autoritatea Consiliului Local Brasov.
Art.8 Primăria Municipiului Braşov nu emite autorizaţie de tăiere pentru lucrările de tăiere
şi/sau intervenţiile de orice fel în coroana arborilor şi arbuştilor amplasaţi pe alte terenuri cu
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vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional şi care nu aparţin domeniului public sau
privat al municipiului Braşov.
Art.9 Distanţele minime la care se pot planta arbori, indiferent de forma de proprietate asupra
terenului sunt cele stipulate în art. 613 Cod Civil, respectiv 2 m faţă de linia de hotar pentru
arborii de talie mare, excepţie făcând cei mai mici de 2 m, plantaţiile şi gardurile vii .
Primăria Municipiului Braşov nu poate interveni în situaţia arborilor amplasaţi pe proprietaţi
private, pentru a obliga deţinătorul terenului să acţioneze în vreun fel asupra arborilor care
creează disconfort sau neajunsuri proprietaţii vecine, acest aspect putând fi soluţionat numai de
instanţele de judecată.
Art. 10 Solicitarea de tăiere şi/sau de toaletare a arborilor, se va face prin completarea de către
persoanele interesate şi/sau afectate, a Formularului de Înregistrare privind emiterea avizului de
tăiere sau toaletare arbori ( anexa 1 parte integrantă a prezentului regulament .
Formularul de Înregistrare privind emiterea avizului de tăiere/toaletare arbori va fi
disponibilă solicitanţilor atât în mediul online, în format electronic cât şi formular tipizat care va fi
distribuit prin Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.
Art. 11 Tăierile de nuci/castani comestibili de pe domeniul public şi privat al municipiului Brasov
se vor face respectându-se prevederile Legii nr. 348/2003 (republicată) - Legea Pomiculturii.
Cererile pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili de pe domeniul public şi privat al
municipiului Braşov, înregistrate la Primăria Municipiului Braşov, vor fi înaintate în vederea
solutionării Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov (singura instituţie
abilitată să emită autorizaţii pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili ) numai după eliberarea
avizului solicitat de S.A.Z.A. din Primăria Municipiului Braşov.
În situaţia în care nucii/castanii comestibili, sunt situaţi pe proprietăţi aparţinând
persoanelor fizice sau juridice, cererea de tăiere va fi formulată de către proprietar şi transmisă
Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală pentru avizare.
Art. 12 Tăierile de arbori şi arbusti de pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov, care
sunt necesare pentru lucrări de utilitate publică (săpături în zonele verzi executate pentru
înlocuire sau reparare de conducte, refacere străzi, reparaţii şi intervenţii diverse la retelele
edilitare subterane, amenajare de parcări sau căi de acces, etc) se vor executa numai după
obţinerea avizului de tăiere, eliberat de S.A.Z.A. Societăţile care efectuează lucrarea vor fi
obligaţi să refacă suprafaţa afectată, aducând-o la starea iniţială. Recepţia lucrărilor de refacere
va fi făcută de personalul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov care a
autorizat lucrările şi urmăreşte execuţia şi finalizarea acestora.
Art. 13 Tăierile neautorizate de arbori şi arbuşti constituie contravenţie, iar contravenientul va fi
sancţionat în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Art. 14 Achiziţia, tăierea, transportul şi fixarea la locul stabilit al exemplarelor de conifere ce vor
fi folosite la împodobirea municipiului în perioada sărbătorilor de iarnă, se va face de către
agentul economic atestat şi desemnat prin procedurile de achiziţie legale aflate în vigoare.
Acesta va furniza şi va presta serviciile de transport, fixare, asigurare şi de îndepărtare a
arborilor la terminarea sezonului.
Art. 15 Tăierile arborilor pentru care s-a emis aviz, situaţi pe domeniul public şi privat al
municipiului Brasov, se vor executa de un agent economic atestat şi desemnat prin procedurile
de achiziţie legale aflate în vigoare, în baza graficelor de tăiere transmise periodic de serviciul
de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. Activitatea de tăiere a arborilor va
include şi operaţiunea de scoatere a cioatelor, numai în zonele specificate de către inspectorii
de specialitate din cadrul S.A.Z.A.

Art. 16 În cazul arborilor situaţi pe domeniul public şi privat al municipiului Brasov,
dezrădăcinaţi din cauze naturale, doborâţi de furtună sau ca urmare a unor accidente de
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circulatie, agentul economic atestat care execută lucrările de tăiere va interveni în regim
de urgenţă pentru eliberarea căilor de acces şi de circulaţie în maximum 2 (două) ore de
la comunicarea evenimentului, urmând ca în maximum 24 ore de la constatare, să
îndepărteze şi să transporte materialul lemnos.
Resturile vegetale şi deşeurile de altă natură rezultate în urma situaţiilor de mai
sus vor fi îndepărtate cu celeritate de operatorul de salubrizare autorizat.
Art. 17 Arborii aprobaţi pentru tăiere vor fi marcaţi şi cubaţi de agentul economic atestat,
cantitatea de lemn rezultată va fi înscrisă în Actul de Punere în Valoare. Transportul,
depozitarea şi paza masei lemnoase rezultate se va face respectând prevederile legale
în vigoare.
Transportul resturilor vegetale rezultate ca urmare a interventiilor, intră în sarcina
agentului economic atestat, care va elibera în totalitate zona afectată de tăierea
arborilor. Acestea vor fi transportate la rampa de colectare a deşeurilor municipale
autorizată, sau la un depozit special amenajat unde se vor procesa materialele
rezultate.
Art. 18 Materialul lemnos rezultat în urma tăierilor de arbori de pe domeniul public şi
privat al municipiului Braşov, aflat în depozitul agentului economic atestat va fi fasonat în
metri steri, lemn de foc.
Valorificarea masei lemnoase se va efectua prin proceduri de licitaţie în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Procedurile de vânzare a materialului lemnos rezultat din tăierile de pe domeniul
public şi privat al Municipiului Braşov, se vor executa de administratorul fondului forestier
al Municipiului Braşov - Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt, la preţurile
practicate de aceasta stabilite prin normele legale în vigoare, iar sumele încasate vor fi
virate în contul Municipiului Braşov, deschis la Trezoreria Municipiului Braşov.
În preţul de vânzare nu intră şi costurile de transport al masei lemnoase către
populaţie. Transportul masei lemnoase va fi suportat de către solicitant.
Art. 19 Masa lemnoasă şi alte produse dobândite ilicit din exploatarea spaţiilor verzi
sunt supuse confiscării şi transmise administratorilor acestora, persoanele care se fac
vinovate vor fi sancţionate conform prevederilor legale în vigoare de către instituţiile
abilitate.

CAPITOLUL III. AVIZAREA TOALETĂRII ARBORILOR ŞI ARBUŞTILOR ÎN
MUNICIPIUL BRASOV
Art. 20 Toaletările de arbori sunt operaţiuni de întretinere ce au drept scop suprimarea
anumitor parţi dintr-un arbore, în vederea modificării creşterilor anuale şi dirijării sevei către
ramuri mai bine plasate.Toaletările de arbori pot fi grupate în următoarele categorii:
a) toaletări de formare - se efectuează numai după doi ani de la plantare şi urmăresc
formarea coroanei arborelui
b) toaletări pentru regenerarea arborilor, sunt intervenţii severe în lemn multianual,
aplicându-se mai ales arborilor îmbătrâniţi, pentru a li se conferi o creştere controlată;
c) toaletări de corecţie – care urmăresc suprimarea ramurilor uscate sau parţial uscate, a
celor aglomerate, eliminarea drajonilor, lăstarilor lacomi şi a ramurilor rupte;
d) toaletări pentru înălţarea coroanei - presupun tăierea ramurilor verzi sau uscate
inserate pe trunchi până la o înăltime de 6-10 metri de la bază. Se aplică în mod deosebit
speciilor de conifere sau pentru dezafectarea reţelelor de iluminat.
Art. 21 Epoci de toaletare (perioade optime de toaletare):
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1. toaletări de iarnă (repaus vegetativ) - se execută în perioada noiembrie - martie;
Toaletările se execută începând cu luna noiembrie, până la sfarşitul lunii martie
cu excepţia perioadelor cu temperaturi foarte scăzute ( sub –100 C), pentru a se evita
dezbinarea şi ruperea crengilor.
2.toaletări de vara.
Toaletările se fac în perioada de vegetaţie şi se aplică arborilor care obturează
vizibilitatea indicatoarelor rutiere, precum şi a ramurilor uscate care pot fi uşor
identificate.
Este interzisă executarea toaletărilor în perioada de vegetaţie sau oricare alt tip de
intervenţie asupra arborilor, cu excepţia celor prevăzute în al doilea caz
Art. 22 Toaletările de arbori şi arbuşti de pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov se
avizează de către S.A.Z.A.din cadrul Primăriei Municipiului Braşov - numai în situaţiile în care
sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) în cazul în care acoperişul, terasele, ferestrele sau pereţii clădirilor sunt afectaţi de
coronament;
b) în cazul în care în urma calamităţilor naturale arborii prezintă ramuri rupte, necesitând
intervenţii pentru refacerea aspectului coroanei sau îndepărtarea pericolului;
c) coronamentul deranjează reţelele edilitare aeriene, împiedică vizibilitatea semnelor de
circulaţie sau iluminatul pe timp de noapte,
d) toaletare de regenerare a coroanei în situaţia arborilor îmbătrâniţi.
f) în cazul în care coronamentul împiedică pătrunderea luminii naturale în imobilele de locuit
Toaletarea arborilor şi arbuştilor se va face cu respectarea prevederilor prezentului
Regulament şi a Ghidului de tunderea arborilor în spaţiul urban (Anexa 3 parte integrantă din
prezentul regulament).
Toaletarea arborilor şi arbustilor de către persoane neautorizate constituie contravenţie,
contravenientul urmând a fi sancţionat conform prevederilor prezentului regulament.
Art. 23 Speciile de conifere pot suferi intervenţii prin toaletare, doar în următoarele situaţii:
a) când exemplarele prezintă vârfuri duble urmând a se îndeparta unul din acestea;
b) când exemplarul prezintă ramuri uscate la baza coroanei, datorită aglomerării acestora
necesitând intervenţia pentru rărirea lor, îndepărtându-se prin tăierea de la baza trunchiului
c) când exemplarele prezintă ramuri bazale, care ating pereţii clădirilor producând prejudicii
şi/sau obturează pătrunderea luminii naturale în imobilele de locuit (toaletarea se efectuează
simetric şi de la trunchi)
În afara acestor situaţii, se interzice cu desăvârşire orice tip de intervenţie asupra
arborilor şi arbuştilor răşinoşi.
Art. 24 Avizul pentru toaletarea arborilor şi arbustilor se acordă de către serviciul de
specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, la solicitarea :
• persoanelor fizice, cu acordul asociaţiei de proprietari
• asociaţiilor de proprietari
• agenţi economici
• societăţi comerciale
• alte instituţii, organizaţii conform prevederilor legale în vigoare
În cazul persoanelor fizice care locuiesc în condomenii- asociaţii de proprietari, se va
solicita acordul prealabil al asociaţiei de proprietari.
În solicitare vor fi indicaţi cu exactitate arborii la care se face referire, şi amplasarea
acestora.
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Solicitările care se referă ambiguu la întreaga vegetaţie aferentă zonei verzi
respective, nu vor fi luate în considerare.
Personalul desemnat din cadrul S.A.Z.A., prin deplasare în teren, va constata dacă cererea
de toaletare este motivată şi sunt îndeplinite condiţiile de toaletare stabilite de prezentul
regulament. Avizul de toaletare va menţiona modul în care va fi executată toaletarea precum şi
perioada în care urmează a fi efectuată.
Art. 25 Toaletarea arborilor plantaţi pe spaţiile verzi ale domeniului public şi privat din
municipiul Braşov, care prezintă o stare fiziologică bună va fi executată numai prin îndepărtarea
ramurilor care afectează reţele edilitare aeriene sau clădiri. Orice intervenţie severă în coroana
acestora este interzisă în mod deosebit la speciile salcâmi, mesteceni, arţari, tei sau stejari, în
conformitate cu prevederile Legii 24/2007- privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor.
De asemenea se admite intervenţia în coronamentul arborilor în cazul în care trebuie
asigurată siguranţa traficului pietonal şi rutier.
Art. 26 Toaletarea arborilor de pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov se execută
numai de operatorul de servicii desemnat prin procedurile de achiziţie legale în vigoare, pentru
executarea serviciilor de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi din Municipiul Braşov.
Toaletarea arborilor situaţi pe terenuri proprietate particulară, precum şi în cazul
terenurilor aflate în administrarea unor societăţi comerciale, agenţi economici etc. se poate face
numai cu echipe specializate, cheltuielile legate de lucrare urmând a fi suportate de proprietari
sau administratorul legal al terenului.
Este interzisă o nouă toaletare a arborilor la un interval de timp mai mic de 5 ani.
Toaletările pe domeniul public şi privat al muncipiului vor fi executate numai cu echipe
specializate, supravegheate pemanent de către o persoană special desemnată, cu pregătire în
domeniul toaletărilor de arbori şi arbuşti, angajată a operatorului de servicii desemnat
Art. 27 Este interzisă depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate în urma
toaletărilor de arbori din municipiul Brasov. Resturile vor fi transportate la rampa de gunoi
autorizată a municipiului Braşov, sau la un depozit special amenajat care va procesa
materialele rezultate.
Art. 28 Este interzisă executarea lucrărilor de toaletare la arborii din aliniamentele stradale de
către societăţile care administrează reţelele aeriene (electrica, RAT, cablu Tv, telefonie, etc.),
fără avizul eliberat de S.A.Z.A. din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. Executarea operaţiunii
de toaletare se va face cu asistenţă tehnică din partea societăţii care administrează reţeaua
respectivă şi se va executa de către operatorul de servicii desemnat.
CAPITOLUL IV. CONDIŢII DE AMENAJARE ŞI REAMENAJARE A ZONELOR VERZI PRIN
PLANTĂRI DE MATERIAL DENDRO-FLORICOL
Art. 29 Amenajarea şi reamenajarea zonelor verzi pe domeniul public şi privat al municipiului
Brasov prin plantări de arbori, arbuşti, flori anuale, bienale sau perene precum şi prin gazonari
de către persoane fizice sau juridice se poate face numai în baza acordului scris al S.A.Z.A in
cadrul Primăriei Municipiului Braşov, în urma solicitării scrise a persoanelor interesate însoţită
de o schiţă sau plan de situaţie şi de acordul scris al asociaţiei de proprietari.
Art. 30
Plantările de material dendro-floricol se vor executa, în funcţie de specii, în
urmatoarele perioade (având în vedere condiţiile climatice din municipiul Braşov) :
Pentru flori anuale
- luna aprilie - iunie
Pentru flori bienale
- 01 oct-15 noiembrie sau 01 martie-15 aprilie
Pentru flori perene
- 01 oct.-15 noiembrie sau 01 martie-15 aprilie
Arbori şi arbuşti
- 15 octombrie - 31 martie
Arbori şi arbuşti cu balot - pe tot parcursul anului
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Art. 31 Plantarea aliniamentelor stradale, a intersecţiilor, sensurilor giratorii se vor executa pe
baza documentaţiei tehnice de specialitate, respectându-se standardele prevăzute de legislaţia
în vigoare.
CAPITOLUL V. ADMINISTRAREA SPAŢIILOR VERZI, CONSERVAREA, DEZVOLTAREA ŞI
ÎNTREŢINEREA ACESTORA
Art. 32 Protecţia spaţiilor verzi, a dotărilor specifice precum şi a mobilierului urban este
asigurată de administratorii legali, precum şi prin intermediul institutiilor de ordine publică
abilitate de lege. Acestea sunt obligate să acorde ajutorul solicitat de proprietarii şi
administratorii spaţiilor verzi în vederea prevenirii şi combaterii acţiunilor ilicite de deteriorare
sau distrugere a obiectivelor şi vegetaţiei din spaţiile verzi.
Art. 33 Lucrările de întreţinere specifice fiecărui sezon, aplicate vegetaţiei din parcuri, scuaruri,
aliniamente stradale etc, se execută de operatorii de servicii aflaţi în relaţii contractuale cu
Primăria Municipiului Braşov. Proprietarii şi/sau administratorii legali vor lua măsuri de
amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi - grădini, scuaruri, parcuri, aliniamente de garduri vii, a
extinderii aliniamentelor şi perdelelor de protectie, inclusiv din curţile şi perimetrele obiectivelor
economice şi sociale, pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţie
fonică şi eoliană.
Art. 34 Asociaţiile de proprietari, societăţile comerciale, alte persoane fizice şi juridice
administratori legali sau proprietari de imobile, sunt obligate să efectueze curaţenia şi
întreţinerea zonelor verzi aferente acestora (prin zone verzi aferente înţelegându-se perimetrul
din jurul imobilului delimitat de garduri vii, căile de acces, trotuare, alei, străzi, etc).
Art. 35 Materialul necesar plantărilor va fi asigurat şi plantat prin serviciul de specialitate din
cadrul Primăriei Municipiului Braşov în baza unei programări, în funcţie de alocaţia bugetară
repartizată pentru achiziţia de material dendro-floricol şi a priorităţilor la nivel de municipiu.
Art. 36 Materialul dendrologic plantat la cererea asociaţiilor de proprietari, recepţionat în baza
Procesului Verbal de Plantare şi de reprezentanţi ai acestora, va fi întreţinut de către asociaţiile
de proprietari prin udări repetate, ori de câte ori este nevoie pentru asigurarea pemanentă a
vitalităţii acestuia.
Art. 37 Toaletările şi tăierile de arbori şi arbuşti, tunderea gardurilor vii de pe domeniul public şi
privat al municipiului Braşov vor fi efectuate de către operatorul de servicii desemnat , în baza
unor planificări săptămânale şi lunare întocmite de S.A.Z.A. în baza procedurilor tehnologice
specifice . Pentru tunderea gardurilor vii, în funcţie de situaţiile din teren, se va respecta
înălţimea standard h=1,20 m. Persoanele fizice şi juridice vor urmări starea vegetaţiei existente
în cadrul spaţiului verde aferent locuinţelor precum şi cea a mobilierului urban existent în zonă
şi vor semnala Primăriei Municipiului Braşov toate neregulile constatate
Art. 38 Locuitorii caselor particulare au obligaţia de a întreţine zona verde din dreptul
locuinţelor, inclusiv zona verde situată între gard şi trotuar - prin lucrări de cosit, greblat,
plantare şi întreţinerea materialului dendro-floricol. Aceleaşi obligaţii revin instituţiilor şi agenţilor
economici din municipiul Braşov.
Art. 39 Autorităţile administraţiei publice locale, proprietarii de terenuri - au obligaţia de a
asigura protecţia vegetaţiei din intravilanul localităţii împotriva bolilor şi dăunatorilor, prin măsuri
preventive şi curative de aplicare a tratamentelor fitosanitare, pentru combaterea acestora sub
îndrumarea şi controlul Unităţilor Fitosanitare pentru Protecţia Plantelor.
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CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL REGLEMENTĂRII
ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN ZONELE VERZI DIN MUNICIPIUL BRAŞOV
Art. 40 Persoanele fizice şi persoanele juridice răspund contravenţional, în conformitate cu
legislaţia în vigoare pentru:
1) ruperea sau scoaterea din rădăcină a florilor, arborilor, distrugerea suprafeţelor gazonate,
călcarea peluzelor amenajate proaspăt înfiinţate, decojirea sau tăierea ramurilor, fixarea prin
batere a unor corpuri străine de arbori (anunţuri, indicatoare, reclame, sârme, bannere, cabluri,
etc.);
2) urcarea în arbori, pe monumente, statui, mutarea sau răsturnarea băncilor, coşurilor de
gunoi, indicatoarelor, dormitul pe banci;
3) utilizarea dotărilor existente din locurile de joacă pentru copii, de persoane adulte, sau de
către persoane ce depăşesc vârsta specificată pe panourile informative adiacente;
4) scăldatul în lacuri sau fântânile arteziene din parcuri sau alte zone verzi ale municipiului;
5) colectarea de frunze din arbori, flori, muguri, cetină, seminţe sau alte asemenea produse,
furtul vegetaţiei din jardiniere;
6) spălarea autoturismelor, motocicletelor, etc., sau a obiectelor de uz casnic (covoare, rufe) pe
zone verzi, malurile lacurilor sau râurilor;
7) utilizarea zonelor verzi pentru satisfacerea nevoilor fiziologice umane sau animale;
8) măturatul neigienic al aleilor, trotuarelor aferente spaţiilor verzi care deranjeaza trecătorii prin
praful creat;
9) deteriorarea cu corpuri străine a arborilor, statuilor, gazonului, clădirilor sau fântânilor
arteziene situate pe zonele verzi sau prin folosirea spray-urilor în aceste scopuri;
10) împrejmuirea fără autorizaţie, cu garduri improvizate de orice tip a zonelor verzi apartinând
domeniului public şi privat al municipiului Braşov, cele deja existente urmând a fi desfiinţate
în baza somaţiilor emise de Primăria Municipiului Braşov;
11) folosirea zonelor verzi din jurul blocurilor pentru înfiinţarea grădinilor de zarzavat sau de
altă natură;
12) amenajarea de parcări prin acoperire cu beton, dale, pietriş, pişcoturi,sau orice alt material
pe spaţiile verzi;
13) accesul, staţionarea, repararea autovehiculelor de orice tip în parcuri sau zone verzi, cu
excepţia accesului şi staţionării autovehiculelor autorizate (pompieri, salvare, cele ce
deservesc spaţiile verzi sau care efectuează servicii publice);
14) aprovizionarea unităţilor autorizate de pe teritoriul parcurilor şi grădinilor cu vehicule ce
depasesc 3,5 tone şi în afara programului stabilit de autorităţi;
15) depozitarea, manipularea,transportul de deşeuri vegetale, menajere sau provenite de la
decopertarea solului şi săpături , ambalaje, combustibili, unelte, utilaje etc pe domeniul public şi
privat al municipiului Braşov
16) parcarea cu o roată sau mai multe pe spaţiul verde amenajat sau deteriorarea şi agresarea
gardurilor vii prin parcarea vehiculelor;
17) depozitarea deşeurilor menajere, a ambalajelor rezultate din activitatea agenţilor comerciali
la platformele de gunoi proprii parcurilor şi grădinilor, precum şi în coşurile de gunoi
amplasate în parcuri şi alte zone verzi;
18) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, dotărilor tehnice sau a mobilierului urban
situat în spaţiile verzi precum şi a elementelor locurilor de joacă;
19) neluarea de către administratorii legali a măsurilor de salubrizare şi igienizare a parcurilor,
grădinilor, scuarurilor, malurilor de lacuri şi râuri;
20) utilizarea ariei parcurilor şi a altor perimetre de zona verde pentru postarea de reclame
comerciale ori îndepărtarea panourilor avertizoare privind protecţia zonelor verzi;
21) distrugerea prin orice mijloace (inclusiv ardere) a vegetaţiei lemnoase şi ierboase din
spaţiile verzi ori perdele de protecţie;
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22) neluarea de către persoane fizice/juridice, a măsurilor necesare în timpul exploatării
instalaţiilor şi echipamentelor în cazul întervenţiilor, în vederea reducerii riscului deteriorării
arborilor şi zonelor verzi;
23) obturarea solului natural din vecinatatea tulpinii arborelui (alveola arborelui) la un
perimetru mai mic de 0,9 mp, pentru a nu se îngreuna accesul apei pluviale spre rădacina
acestuia;
24) depozitarea sau abandonarea unor materiale de construcţii pe spatiul verde public sau
privat, eventualul şantier care foloseşte aceste materiale, trebuie să aibă specificată natura
lucrărilor care se efectuează, intervalul de desfăşurare al proiectului şi să fie delimitat cu
panouri speciale; executarea unor lucrări autorizate de construcţii sau reparaţii la clădiri şi
infrastructură fără a se lua toate măsurile în vederea îndepărtării materialelor şi refacerii
zonelor verzi afectate de către societăţile care au executat lucrările sau de beneficiarii
acestora;
25) nerefacerea în termen de 48 de ore a stării iniţiale a terenului dupa intervenţiile legale
făcute de persoane fizice sau juridice;
26) amplasarea pe alveolele de zonă verde din parcuri, scuaruri, grădini în diverse scopuri a
obiectelor de distracţie pentru copii constând în trenuleţe, maşinuţe, tobogane, trambuline,
rampe gonflabile etc.
27) însuşirea de arbori doborâţi de fenomene naturale sau de arbori, puieţi sau lăstari care au
fost scoşi sau tăiaţi din rădăcini, fără autorizaţie
28) accesul în locurile de joacă pentru copii a animalelor de companie
Art.41 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează:
- 500 -1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 - 2.500 lei pentru persoane juridice care
au încălcat prevederile art.12, 13.
- 200 - 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 - 2.500 lei pentru persoane juridice care
au încălcat prevederile art.21, 22, 25, 26, 28, 29.
- de la 200 lei – 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei – 1.000 lei pentru persoane
juridice, care au încălcat prevederile art. 40 pct.1, 2, 3, 4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,
20, 22,23, 24,25,26, 27, 28
- de 100 lei - 200 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei – 2.000 lei pentru persoane
juridice, care au încălcat prevederile art. 34, 38, 40 pct.5,18,21
Art.42
Contravenţiile prevăzute la art.41, vin în completarea următoarelor acte normative:
Legea nr. 24/2007 (republicată), cu modificările şi completările ulterioare, privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor; Legea nr.54/2012 privind
desfăşurarea activităţilor de picnic; O.U.G 155/2001 privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân (republicată)
Art. 43 Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată şi se sancţionează în baza
procesului verbal de contravenţie de către Primarul Municipiului Braşov prin persoanele
împuternicite de acesta şi de către Poliţia Locală Braşov.
Art. 44 Contravenienţii sunt obligaţi să repare în natură sau prin echivalent bănesc, toate
prejudiciile materiale produse prin încălcarea prezentului regulament şi consemnate ca atare în
procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei ori anexele la acestea.
Art. 45 Contravenientul poate achita pe loc sau în cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului – verbal de contravenţie ori, după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din
minimum amenzii.
Art. 46 Prevederile art.41 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei
Guvernamentale 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor , cu modificările şi completările
ulterioare.
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Art.47 Anexa1, Anexa 2 şi Anexa 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.
Pentru DIRECTOR EXECUTIV
DIRECŢIA TEHNICĂ,
Ing. Mihaela Gal

ŞEF SERVICIU
ing. Dincă Orantes

Întocmit
ing.Sifft Gabriela
27.04.2021
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Anexa 1 la H.C.L nr. 153/2010, republicată
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
Direcţia Tehnică
Serviciul Amenajare Zone de Agrement

Nr.

Data

Formular de Înregistrare

privind emiterea Avizului de Tăiere sau Toaletare arbori

Solicitant:
1. Persoană Fizică
Nume:

__________________________

Prenume:______________________________________

Adresa:____________________________________________________________________________
Telefon: ______________________ Fax / E-mail: _________________________
Act Identitate: Seria _____ Nr. ______________ Eliberat ___________________________________

2. Persoană Juridică
SOCIETATE COMERCIALĂ / ASOCIAŢIE DE PROPRIETARI:
PRIN :

__________________________

REPREZENTATĂ

Nume: __________________________

Prenume: ______________________________________
Adresa: ____________________________________________________________________________
Telefon: ______________________ Fax: ________________ E-mail: _________________________
Act Identitate: Seria _____ Nr. ______________ C.U.I _________________________

Lucrarea vizează:
Domeniul Public şi privat al municipiului:

Ce solicită:
Toaletare:
Tăiere:

Localizare vegetaţie/ lucrare supusă avizării:
(se va menţiona punctual, pentru fiecare arbore în parte, poziţia acestuia)
Adresa: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
CF……………………………..Tarlaua……………………………..Parcela cadastrala………………………………
Specia si nr. arbori ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Motivaţie

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Declar pe propria raspundere că cele relatate mai sus sunt reale şi pot fi verificate.

Semnătura_______________________
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