H.C.L. NR. 153/2010, republicată conform H.C.L NR. 137/2016
REGULAMENT privind stabilirea normelor locale unitare de protec ie a spa iilor verzi,
organizarea, dezvoltarea i între inerea acestora pe teritoriul municipiului Bra ov
CAPITOLUL I. DISPOZI II GENERALE
Prezentul Regulament are la bază următoarele acte normative care reglementează i stabilesc obliga iile administra iei publice
locale, la protec ia mediului i la administrarea spa iilor verzi în intravilanul municipiului Bra ov, în vederea asigurării calită ii
factorilor de mediu i a stării de sănătate a popula iei :
- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea i completarea
Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr. 195/2005 privind protec ia mediului, cu modificările i completările ulterioare ;
- Legea nr. 24/2007, republicată, privind reglementarea i administrarea spa iilor verzi din intravilanul localită ilor, cu
modificările i completările ulterioare ;
- Legea nr. 348/2003 – Legea Pomiculturii, republicată ;
- Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicată cu modificările i completările ulterioare ;
- Ordonan a nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, modificată i completată ;
- Ordinul nr. 1549/2008, modificat i completat de Ordinul nr. 1466/2010, privind normele tehnice pentru elaborarea Registrului
local al spa iilor verzi din intravilanul localită ilor.
ART. 1
În sensul stabilit de legisla ia în vigoare, sunt considerate spa ii verzi următoarele tipuri de terenuri existente în intravilanul
municipiului :
a). spa ii verzi publice cu acces nelimitat : parcuri, grădini, scuaruri, fâ ii plantate ;
b). spa ii verzi publice de folosin ă specializată ;
c). grădini botanice i zoologice, muzee în aer liber, parcuri expozi ionale, zone ambientale i de agrement pentru animalele
dresate în spectacolele de circ ;
d). cele aferente dotărilor publice : cre e, grădini e, coli, unită i sanitare sau de protec ie socială, institu ii, edificii de cult,
cimitire ;
e). baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performan ă ;
f). spa ii verzi pentru agrement : baze pentru agrement, poli de agreement, complexuri i baze sportive ;
g). spa ii verzi pentru protec ia lacurilor i cursurilor de apă ;
h). culoare de protec ie fa ă de infrastructura tehnică ;
i). păduri de agrement ;
j). pepiniere i sere.
ART. 2
Toate spațiile verzi din municipiul Brașov sunt supuse prezentelor reglementări, indiferent de forma de proprietate asupra terenului.
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ART. 3
Responsabilitatea administrării spațiilor verzi proprietate publică sau privată a municipiului Brașov este în sarcina autorităților publice
locale executive, iar spațiile verzi proprietate privată este în sarcina proprietarilor, cu respectarea prevederilor legale.
ART. 4
Consiliul Local al municipiului Bra ov prin serviciile de specialitate va ine eviden a spa iilor verzi din intravilanul municipiului
prin constituirea Registrului Local al Spa iilor Verzi, conform fi ei anexă la Ordinul nr. 1549/2008, modificat i completat prin Ordinul
nr. 1466 din 17.10.2010, privind normele tehnice pentru aplicarea Legii nr. 24/2007. Orice modificare a Legii nr. 24/2007 sau a normelor
de aplicare a acesteia se va reflecta corespunzător în Registrul Local al Spa iilor Verzi, prin actualizările necesare, ori de câte ori
intervin modificări.
Obiectivele ce se asigură prin elaborarea registrului local al spa iilor verzi, sunt :
a). protec ia i conservarea spa iilor verzi pentru men inerea biodiversită ii lor ;
b). men inerea i dezvoltarea func iilor de protec ie a spa iilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, men inerea
peisajelor în scopul ocrotirii sănătă ii popula iei, protec iei mediului i al asigurării calită ii vie ii ;
c). regenerarea, extinderea, ameliorarea compozi iei i a calită ii spa iilor verzi ;
d). elaborarea i aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea i men inerea spa iilor verzi în starea corespunzătoare
func iilor lor ;
e). identificarea zonelor deficitare i realizarea de lucrări pentru extinderea suprafe elor acoperite cu vegeta ie ;
f). extinderea suprafe elor ocupate de spa ii verzi, prin includerea în categoria spa iilor verzi publice a terenurilor cu poten ial
ecologic sau sociocultural.
Registrul local al spa iilor verzi din intravilanul localită ilor va determina o bună gestionare a poten ialului spa iilor verzi cu
implica ii asupra siguran ei i calită ii vie ii, asigurând crearea unui sistem de monitorizare a spa iilor verzi i a terenurilor degradate
ce pot fi recuperate ca spa ii verzi, în vederea asigurării calită ii factorilor de mediu i stării de sănătate a popula iei.
CAPITOLUL II. CONDI IILE DE AUTORIZARE A T IERILOR DE ARBORI I ARBU TI
DE PE DOMENIUL PUBLIC I PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRA OV DIN AFARA FONDULUI FORESTIER
ART. 5
1). Defri area ( tăierea de la bază ) a arborilor i arbu tilor foio i i ră ino i sau scoaterea lor din rădăcină este permisă numai
în baza autoriza iei scrise i prealabile, eliberată de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bra ov, la cererea
motivată a asocia iilor de proprietari, persoane fizice, agen i economici, societă i comerciale, indiferent de forma de proprietate
asupra terenului pe care sunt amplasa i arborii.
Aprobarea tăierilor definitive a arborilor i arbu tilor afla i atât pe domeniul public i privat al municipiului cât i de la
proprietă ile persoanelor fizice i juridice se vor face în condi iile legii, în baza avizului eliberat de Comisia de avizare a tăierilor de
arbori, constituită prin Dispozi ia Primarului.
2). Comisia de avizare a tăierilor de arbori va fi constituită astfel :
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- două persoane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ;
- o persoană desemnată de Agen ia de Protec ie a Mediului Bra ov ;
- o persoană desemnată de agentul economic atestat privind marcarea, cubarea i emiterea actelor de punere în valoare a
masei lemnoase ;
- o persoană din cadrul agentului economic atestat, care va avea atribu ii de execu ie a lucrărilor de tăiere a arborilor pe raza
municipiului Bra ov.
ART. 6
Cererea privind propunerea de tăiere va fi transmisă Primăriei, de către persoana fizică sau juridică direct afectată, prin
completarea Formularului de Înregistrare privind emiterea avizului de tăiere.
Aceasta va fi analizată la fa a locului de Comisia de avizare a tăierilor de arbori, care va formula răspuns în scris solicitantului,
în termenul legal prevăzut de lege.
ART. 7
Persoanele fizice sau juridice ale căror cereri au fost aprobate – au obligația de a achita la caseria Primăriei Municipiului Brașov o taxă
reprezentând contravaloarea a trei puieți de arbori, pentru fiecare arbore aprobat pentru tăiere, din speciile care vor fi indicate în avizul de
tăiere.
Cuantumul taxelor pentru tăierea arborilor în Municipiul Brașov sunt cele aprobate anual prin Hotărârea Consiliului Local privind
Impozitele și Taxele Locale.
Sunt exceptați de la plata taxei mai sus menționate, arborii, arbuștii și gardurile vii uscate, materialul dendrologic afectat de calamități
naturale sau arborii solicitați pentru tăiere de instituțiile și serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Brașov.
ART. 8
Arborii aprobați pentru tăiere vor fi incluși în grafice numai după ce solicitantul a făcut dovada achitării taxelor mai sus menționate.
Tăierea de arbori și arbuști fără achitarea taxei constituie contravenție și se sancționează conform prezentului regulament.
ART. 9
Tăierile de arbori i arbu ti de pe domeniul public i privat al municipiului Bra ov se autorizează de către Comisia de avizare a
tăierilor de arbori, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condi ii :
a). arborii sunt usca i în totalitate sau în propor ie de peste 60% ;
b). arborii necesită tăierea ca urmare a unor calamită i naturale ( vânt, furtună ) sau ca urmare a lovirii de către autovehicule în
cazul accidentelor de circula ie ;
c). sunt situa i pe amplasamentul noilor construc ii pentru care s-a ob inut autoriza ie de construire ;
d). sunt planta i la o distan ă mai mică de 2 metri de zidurile clădirilor i creează în mod evident prejudicii clădirii i locatarilor
( la stabilirea distan ei s-a inut cont de prevederile Codului civil, art. 613 ) ;
e). în situa ia în care arborii prezintă semne evidente de declin biologic, scorburi pe trunchi i ramuri, coroane dezechilibrate
sau o stare fitosanitară precară, constituind un poten ial pericol pentru siguran a persoanelor i a clădirilor;
f). când sistemul radicular deranjează re elele edilitare subterane, aspect semnalat de societă ile comerciale care le
exploatează, la solicitarea Primăriei Municipiului Bra ov ;
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g). coroanele arborilor afla i în pâlcuri se întrepătrund, datorită nerespectării distan elor minime de plantare, sau cre terea
necontrolată a ramurilor care împiedică dezvoltarea normală a acestora ;
h). arborii crescu i sub o înclina ie care prezintă pericol de prăbu ire, în caz de condi ii meteorologice nefavorabile.
ART. 10
Primăria Municipiului Brașov este obligată să ia măsuri cu arborii și arbuștii uscați de pe domeniul public și privat al municipiului Brașov
– procedând la tăierea cu prioritate a acestor exemplare, prin operatorii de servicii cu care aceasta are relații contractuale, precum și cu arborii
afectați de furtună, care blochează arterele de circulație stradale și pietonale, căile de acces și incinte, semnele de circulație și rețelele aeriene
de utilități ( telefonei, electricitate etc. ).
ART. 11
Primăria Municipiului Brașov va suporta cheltuielile legate de tăierea arborilor și arbuștilor situați pe domeniul public al municipiului
Brașov sau în incintele instituțiilor și serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Brașov.
ART. 12
În cazul în care arborii sunt situați în incinte aflate în administrarea unor agenți economici, societăți comerciale, alte instituții, tăierea lor
se face după obținerea autorizației de tăiere, cheltuielile fiind suportate de administratorul legal, acesta urmând a valorifica și masa lemnoasă
rezultată. Lucrările de tăiere vor fi executate de agenți economici autorizați , agreați de societatea solicitantă, după achitarea taxei stipulate la
art. 7 și după marcarea și cubarea masei lemnoase de personal silvic autorizat.
ART. 13
Distanțele 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 față de linia de hotar pentru arborii de talie mare, excepție făcând cei mai mici de 2 metri, plantațiile și gardurile vii.
Primăria Municipiului Brașov nu poate interveni în situația arborilor amplasați pe proprietăți private pentru a obliga deținătorul terenului
să acționeze în vreun fel asupra arborilor care creează disconfort sau neajunsuri proprietății vecine, acest aspect putând fi soluționat numai de
instanțele de judecată.
ART. 14
Solicitarea de tăiere i/sau de toaletare a arborilor, se va face prin completarea de către persoanele interesate i/sau afectate, a
Fi ei de Înregistrare privind emiterea avizului aferent solicitării, con inutul fi ei este conform anexei parte integrantă a prezentului
regulament.
Fi a de Înregistrare privind emiterea avizului de tăiere/toaletare va fi disponibilă solicitan ilor atât în mediul online, în format
electronic cât i formular tipizat care va fi distribuit prin Centrul de Informa ii pentru Cetă eni.
ART. 15
Tăierile de nuci/castani comestibili de pe domeniul public i privat al municipiului Bra ov se vor face respectându-se
prevederile Legii nr. 348/2003, republicată ( Legea Pomiculturii ). Cererile pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili, înregistrate la
Primăria Municipiului Bra ov vor fi înaintate în vederea solu ionării Direc iei Generale pentru Agricultură i Dezvoltare Rurală Bra ov,
singura institu ie abilitată să emită autoriza ii pentru tăierea nucilor.
În situa ia în care nucii/castanii comestibili sunt situa i pe proprietă i apar inând persoanelor fizice sau juridice, cererea de
tăiere va fi formulată i transmisă Direc iei Generale pentru Agricultură i Dezvoltare Rurală pentru avizare.

4

ART. 16
Tăierile de arbori și arbuști care sunt necesare ca urmare a :
 Amenajării parterelor de bloc în spații cu altă destinație și construirea căilor de acces către acestea ;
 Amenajarea de parcuri ;
 Amplasarea oricărui tip de construcție pe zona verde ;
 Săpăturilor în zonele verzi executate pentru înlocuire sau reparare de conducte, refacere străzi, reparații și intervenții diverse la
rețelele edilitare subterane ;
Se vor executa numai după obținerea autorizației de tăiere, iar cei ce efectuează lucrarea vor fi obligați să refacă suprafața
afectată, aducând-o la starea inițială. Recepția lucrărilor de refacere va fi făcută de personalul de specialitate din cadrul Primăriei
Municipiului Brașov, împuternicit să constate contravențiile la prezentul regulament.
ART. 17
T ierile neautorizate de arbori i arbu ti constituie contraven ie, iar contravenientul va fi sanc ionat pentru fiecare exemplar
defri at, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
ART. 18
În Poiana Bra ov, tăierile de arbori i arbu ti se autorizează ca urmare a cererii depuse în acest sens de proprietarii sau
administratorii legali de terenuri i numai în următoarele situa ii :
a). arborii sunt usca i, dezrădăcina i, afla i într-o stare biologică precară, puternic înclina i, prezentând pericol de prăbu ire ;
b). când există autoriza ie de construire i arborii sunt situa i pe suprafa a de teren unde urmează să fie amplasată construc ia.
ART. 19
Tăierile de arbori de pe domeniul public și privat al municipiului Brașov, înainte de achitarea taxei constituie contravenție și se
sancționează conform prezentului regulament. Sunt exceptați de la plata taxei arborii uscați și cei dezrădăcinați din cauze naturale.
ART. 20
Tăierile de arbori din aliniamentele stradale sunt interzise, cu excepția unor situații întemeiate și bine motivate, aplicându-se și în cazul
acestora condițiile de tăiere stipulate la art. 7
ART. 21
Achizi ia, tăierea, transportul i fixarea la locul stabilit al exemplarelor de conifere ce vor fi folosite la împodobirea municipiului
Bra ov în perioada sărbătorilor de iarnă, se va face de către agentul economic atestat, care va furniza i va presta serviciile de
transport, punere în func iune i de îndepărtare a acestora la terminarea sezonului, desemnat prin procedurile de achizi ie legale
aflate în vigoare.
ART. 22
Tăierile arborilor pentru care s-a emis autoriza ie, situa i pe domeniul public sau privat al municipiului Bra ov, se vor executa
de un agent economic atestat i desemnat prin procedurile de achizi ie legale aflate în vigoare, în baza graficelor de tăiere transmise
periodic de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bra ov. În toate situa iile în care se execută tăierea arborilor,
lucrarea va include i scoaterea cioatelor.
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ART. 23
În cazul arborilor situa i pe domeniul public al municipiului Bra ov, dezrădăcina i din cauze naturale, doborâ i de furtună sau
ca urmare a unor accidente de circula ie, agentul economic atestat va interveni în regim de urgen ă pentru eliberarea căilor de acces
i de circula ie, urmând ca în maxim 12 ore de la constatare, să îndepărteze i să transporte materialul lemnos i resturile vegetale.
ART. 24
Arborii aproba i pentru tăiere vor fi marca i i cuba i de agentul economic atestat, cantitatea de lemn rezultată nu va fi înscrisă
în Actul de Punere în Valoare. Transportul, depozitarea i paza masei lemnoase rezultate se va face respectând prevederile legale în
vigoare, respective ale Codului Silvic i a celorlalte norme referitoare la provenien a, circula ia i comercializarea materialelor
lemnoase, la regimul spa iilor de depozitare a materialelor lemnoase.
Transportul resturilor vegetale rezultate ca urmare a interven iilor, intră în sarcina operatorului economic, care va elibera în
totalitate zona afectată de tăierea arborilor. Acestea vor fi transportate la rampa de colectare a de eurilor municipale autorizată, sau
la un depozit special amenajat care va procesa materialele rezultate.
ART. 25
Materialul lemnos rezultat în urma tăierilor de arbori de pe domeniul public i privat al municipiului Bra ov, aflat în depozitul
operatorului economic atestat va fi fasonat în steri, lemn pentru foc.
Direc ia de Servicii Sociale va prelua în baza documentelor legale, cantită ile de lemn rezultate, urmând ca acestea să fie
repartizate persoanelor care beneficiază de acest tip de ajutor, în baza dispozi iei de primar.
CAPITOLUL III. AUTORIZAREA TOALET RII ARBORILOR I ARBU TILOR ÎN MUNICIPIUL BRA OV
ART. 26
Masa lemnoasă i alte produse dobândite ilicit din exploatarea spa iilor verzi sunt supuse confiscării i transmise
administratorilor acestora, persoanele care se fac vinovate vor fi sanc ionate conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 27
Toaletările de arbori sunt operațiuni de întreținere ce au drept scop suprimarea anumitor părți dintr-un arbore în vederea modificării
creșterilor anuale și dirijării sevei către ramuri mai bine plasate. Toaletările de arbori pot fi grupate în următoarele categorii :
a). toaletări pentru regenerarea arborilor, sunt intervenții severe în lemn multianual, aplicându-se mai ale arborilor îmbătrâniți, pentru a li
se conferi o creștere controlată ;
b). toaletări de corecție – care urmăresc suprimarea ramurilor uscate sau parțial uscate, a celor aglomerate, eliminarea drajonilor,
lăstarilor lacomi și a ramurilor rupte ;
c). toaletări pentru înălțarea coroanei – presupun tăierea ramurilor verzi sau uscate inserate pe trunchi până la o înălțime de 6-10 metri
de la baza. Se aplică în mod deosebit speciilor de conifere sau pentru dezafectarea rețelelor de iluminat.
ART. 28
Epoci de toaletare ( perioade optime de toaletare )
a). Toaletări de iarnă ( repaus vegetativ ) – se execută în perioada 15 noiembrie – 30 martie ;
b). toaletări de vară.
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În primul caz, toaltările se execută începând cu luna noiembrie, până la sfârșitul lunii martie – cu excepția perioadelor cu temperaturi
foarte scăzute ( sub -10°C ), pentru a se evita dezbinarea și ruperea crengilor.
În al doilea caz, toaletările se fac în perioada de vegetație și se aplică numai ramurilor uscate care pot fi ușor identificate.
Este interzisă executarea toaletărilor în perioada de vegetație sau oricare alt tip de intervenție asupra arborilor în afara celor descrise
anterior.
ART. 29
Toaletările de arbori și arbuști de pe domeniul public și privat al municipiului Brașov se aprobă de către serviciul de specialitate din
cadrul Primăriei Municipiului Brașov, numai în situațiile în care sunt îndeplinite următoarele condiții :
 În cazul în care acoperișul, terasele, ferestrele sau pereții clădirilor sunt afectați de coronament ;
 În cazul în care în urma calamităților naturale arborii prezintă ramuri rupte, necesitând intervenții pentru refacerea aspectului coroanei
sau îndepărtarea pericolului ;
 Coronamentul deranjează rețelele edilitare aeriene, împiedică semnele de circulație sau iluminatul pe timp de noapte ;
 Toaletare de regenerare a coroanei în situația arborilor îmbătrâniți ;
 În cazul în care coronamentul prezintă ramuri dese i care cresc în mod aglomerat.
Toaletarea arborilor și arbuștilor fără autorizație constituie contravenție, contravenientul urmând a fi sancționat pentru fiecare exemplar
toaletat fără autorizație, conform prevederilor prezentului regulament.
ART. 30
Speciile de conifere pot suferi interveníi prin toaletare doar în următoarele situații :
 Când exemplarele prezintă vârfuri duble urmând a se îndepărta unul din acestea ;
 Când exemplarul prezintă ramuri uscate la baza coroanei, datorită aglomerării acestora necesitând intervenția pentru rărirea lor,
îndepărtându-se prin tăierea cât mai aproape de trunchi.
În afara acestor situații se interzice cu desăvârșire orice tip de intervenție asupra arborilor și arbuștilor rășinoși.
ART. 31
Autorizația pentru toaletarea arborilor și arbuștilor se acordă de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, la
solicitarea :
 persoanelor fizice ;
 asociațiilor de proprietari ;
 agenți economici ;
 societăți comerciale.
Personalul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, prin deplasare în teren, va constata dacă cererea de toaletare este
motivată și sunt îndeplinite condițiile de toaletare stabilite de prezentul regulament. Autorizația de toaletare va menționa modul în care va fi
executată toaletarea ( tăieri în vederea înălțării coroanei, a eliminării lăstarilor lacomi apăruți pe tulpină, toaletare de corecție sau de regenerare
) – precum și perioada în care urmează a fi efectuată.
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ART. 32
Toaletarea arborilor plantați pe spațiile verzi ale domeniului public și privat din municipiul Brașov, care prezintă o stare fiziologică bună
va fi executată numai prin îndepărtarea ramurilor care afectează rețelele edilitare aeriene sau clădiri. Orice intervenție severă în coroana
acestora este interzisă în mod deosebit la speciile salcâmi, mesteceni, arțari, tei sau stejari.
De asemenea se admite interven ia în coronamentul arborilor în cazul în care trebuie asigurată siguran a traficului de pietonal
i rutier.
ART. 33
Toaletarea arborilor de pe domeniul public al municipiului Bra ov se execută numai de agen i economici împuternici i de
Primăria Municipiului Bra ov.
Toaletarea arborilor situa i pe terenuri proprietate particulară, precum i-n cazul terenurilor aflate în administrarea unor
societă i comerciale, agen i economici etc. Se poate face numai după ob inerea autoriza iei emisă de serviciul de specialitate din
cadrul Primăriei Municipiului Bra ov i numai cu echipe specializate, cheltuielile legate de lucrare urmând a fi suportate de proprietari
sau de administratorii legali.
Este interzisă o nouă toaletare a arborilor la un interval de timp mai mic de 5 – 7 ani.
Toaletările pe domeniul public i privat al municipiului vor fi executate numai cu echipe specializate, supravegheate permanent
numai de către o persoană special desemnată, cu pregătire în domeniul toaletărilor de arbori i arbu ti, angajată a agentului
economic împuternicit.
ART. 34
Toaletările care vor duce la uscarea arborilor vor intra în responsabilitatea celor care au executat aceste operațiuni și vor fi sancționate
conform prezentului regulament.
ART. 35
Este interzisă depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate în urma toaletărilor de arbori din municipiul
Bra ov.
Resturile vor fi transportate la rampa de gunoi autorizată a municipiului Bra ov, sau la un depozit special amenajat care va
procesa materialele rezultate.
ART. 36
Este interzisă executarea lucrărilor de toaletare la arborii din aliniamentele stradale de către societă ile care administrează
re elele aeriene ( Electrica, RAT, cablu TV, telefonie ), fără avizul eliberat de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului
Bra ov. Executarea opera iunii de toaletare se va face cu asisten ă tehnică din partea societă ii care administrează re eaua respectivă
i se va executa de către agentul economic împuternicit de către Primăria Municipiului Bra ov.

8

CAPITOLUL IV. CONDI IILOE DE AMENAJARE I REAMENAJARE A
ZONELOR VERZI PRIN PLANT RI DE MATERIAL DENDRO-FLORICOL
ART. 37
Amenajarea și reamenajarea zonelor verzi de pe domeniul public și privat al municipiului Brașov prin plantări de arbori, arbuști, flori
anuale, bienale sau perene, precum și gazonări de către persoane fizice sau juridice se poate face numai în baza acordului scris al serviciului
de specialitate in cadrul Primăriei Municipiului Brașov, în urma solicitării scrise a persoanelor interesate însoțită de o schiță sau plan de situație.
ART. 38
Plantările de material dendro-floricol se vor executa, în funcție de specii, în următoarele perioade ( având în vedere condițiile climatice
din municipiul Brașov ) :
Pentru flori anuale : - luna mai
Pentru flori bienale : - 15 octombrie – 15 noiembrie sau 15 martie – 15 aprilie
Pentru flori perente : - 15 octombrie – 15 noiembrie sau 15 martie – 15 aprilie
Arbori și arbuști : 1 noiembrie – 31 martie
Arbori și arbuști cu balot – pe tot parcursul anului.
ART. 39
Plantarea aliniamentelor stradale, a intersecțiilor, sensurilor giratorii se vor executa pe baza documentației tehnice de specialitate,
respectându-se standardele prevăzute de legislația în vigoare.
CAPITOLUL V. ADMINISTRAREA SPA IILOR VERZI, CONSERVAREA,
DEZVOLTAREA I ÎNTRE INEREA ACESTORA
ART. 40
Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea
suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.
ART. 41
Protecția spațiilor verzi, a dotărilor specifice precum și a mobilierului urban este asigurată de administratorii legali precum și prin
intermediul instituțiilor de ordine publică, abilitate de lege. Acestea sunt obligate să acorde ajutorul solicitat de proprietarii și administratorii
spațiilor verzi în vederea prevenirii și combaterii acțiunilor ilicite de deteriorare și distrugere a obiectivelor și vegetației din spațiile verzi.
ART. 42
Lucrările de întreținere specifice fiecărui sezon, aplicate vegetației din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale etc., se execută de
operatorii de servicii aflați în relații contractuale cu Primăria Municipiului Brașov. Proprietarii și/sau administratorii legali vor lua măsuri de
amenajare și întreținere a spațiilor verzi – grădini, scuaruri, parcuri, aliniamente de garduri vii, a extinderii aliniamentelor și perdelelor de
protecție, inclusiv din curțile și perimetrele obiectivelor economice și sociale, pentru îmbunătățirea capacității de regenerare a atmosferei,
protecție fonică și coliană.
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ART. 43
Asociațiile de proprietari, societățile comerciale, alte persoane fizice și juridice, administratori legali sau proprietari de imobile, sunt
obligate să efectueze curățenia și întreținerea zonelor verzi aferente acestora ( prin zone verzi aferente înțelegându-se perimetrul din jurul
imobilului delimitat de gardurile vii, căile de acces, trotuare, alei, străzi, etc.).
ART. 44
Materialul necesar plantărilor va fi asigurat i plantat prin serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bra ov în
baza unei programări, în func ie de aloca ia bugetară repartizată pentru achizi ia de material dendro-floricol i a priorită ilor la nivel de
municipiu.
ART. 45
Materialul dendrologic plantat la cererea asocia iilor de proprietari, recep ionat i însu it de către acestea, va fi între inut prin
udări repetate, ori de câte ori este nevoie pentru asigurarea permanentă a vitalită ii acestuia.
ART. 46
Toaletările și tăierile de arbori și arbuști, tunderea gardurilor vii, vor fi efectuate de serviciul de specialitate, în baza unor planificări
săptămânale și lunare. Persoanele fizice și juridice vor urmări starea vegetației existente în cadrul spațiului verde încredințat spre întreținere,
precum și cea a mobilierului urban existent în zonă și vor semnala Primăriei Municipiului Brașov toate neregulile constatate.
ART. 47
Locuitorii caselor particulare au obligația de a întreține zona verde din dreptul locuințelor, inclusiv zona verde situată între gard și trotuar
– prin lucrări de cosit, greblat, plantare și întreținerea materialului dendro – floricol. Aceleași obligații revin instituțiilor și agenților economici din
municipiul Brașov.
ART. 48
Autoritățile administrației publice locale, proprietarii de terenuri – au obligația de a asigura protecția vegetației din intravilanul localității
împotriva bolilor și dăunătorilor prin măsuri preventive și curative de aplicare a tratamentelor fitosanitare pentru combaterea acestora sub
îndrumarea și controlul Unităților Fitosanitare pentru Protecția Plantelor.
ART. 49
Construcția și amplasarea unor obiective socio – culturale pe spațiile verzi se poate realiza numai în condițiile legii, suprafața cumulată a
acestor construcții neavând voie să depășească 10% din suprafața zonei verzi respective.
CAPITOLUL VI. DISPOZI II FINALE I CONTRAVEN II ÎN
DOMENIUL REGLEMENT RII ACTIVIT ILOR DESF URATE ÎN ZONELE VERZI DIN MUNICIPIUL BRA OV
ART. 50
Sunt interzise și constituie contraven ie următoarele fapte :
1). Ruperea sau scoaterea din rădăcină a florilor, arborilor, distrugerea suprafețelor gazonate, călcarea peluzelor, decojirea sau tăierea
ramurilor, fixarea prin batere a unor corpuri străine de arbori ( anunțuri, indicatoare, reclame, sârme, bannere, cabluri, etc. ) ;
2). Urcarea în arbori, pe monumente, statui, mutarea sau răsturnarea băncilor, coșurilor de gunoi, indicatoarelor, dormitul pe bănci ;
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3). Utilizarea dotărilor existente din locurile de joacă pentru copii de persoane adulte sau de către persoanele ce depășesc vârsta
specificată pe pancartele adiacente;
4). Scăldatul în lacuri sau fântânile arteziene din parcuri sau alte zone verzi ale municipiului ;
5). Recoltarea de frunze, flori, fructe, muguri, cetină, iarbă, plante medicinale, semințe sau alte asemenea produse, furtul vegetației din
jardiniere ;
6). Pășunatul în parcuri, grădini, spații verzi amenajate sau neamenajate aferente ansamblurilor de locuințe ;
7). Aruncarea de țigări, ambalaje de orice tip, resturi menajere, materiale de construcție, pe spațiile verzi ;
8). Spălarea autoturismelor, motocicletelor, etc., sau a obiectelor de uz casnic ( covoare, rufe ) pe zone verzi, malurile lacurilor sau
râurilor ;
9). Utilizarea zonelor verzi pentru satisfacerea nevoilor fiziologice umane sau animale ;
10). Măturatul neigienic al aleilor, trotuarelor aferente spațiilor verzi care deranjează trecătorii prin praful creat ;
11). Deteriorarea cu corpuri străine a arborilor, statuilor, gazonului, clădirilor sau fântânilor arteziene situate pe zonele verzi sau prin
folosirea spray-urilor în aceste scopuri ;
12). Agresarea spațiilor verzi și a vegetației existente pe acestea cu agenți poluanți – sare, detergenți, produse petroliere, precum și alte
substanțe și materiale ;
13). Decopertarea literei și deteriorarea păturii vii și a stratului de sol fertil ;
14). Capturarea animalelor protejate, integrate ecosistemului spațiului verde ;
15). Aprinderea sau întreținerea focurilor pe zone verzi ori împădurite, amplasarea și folosirea grătarelor, cu excepția zonelor special
amenajate cu grătare de Primăria municipiului Brașov ( Noua, Pietrele lui Solomon, Epure ) ;
16). Împrejmuirea fără autorizație, cu garduri improvizate de orice tip aparținând domeniului public și privat al municipiului Brașov, cele
deja existente urmând a fidesființate în baza somațiilor emise de Primăria municipiului Brașov ;
17). Folosirea zonelor verzi din jurul blocurilor pentru înființarea grădinilor de zarzavat sau de altă natură ;
18). Desfășurarea neautorizată a activităților economice, socio-culturale, de turism și de agrement pe spațiile verzi ale municipiului ;
19). Amenajarea de parcări prin acoperire cu beton, dale, pietriș, pișcoturi etc., a zonelor verzi ;
20). Nestrângerea fecalelor animalelor de companie de pe spațiul public ;
21). Accesul, staționarea, repararea autovehiculelor de orice tip în parcuri sau zone verzi, cu excepția accesului și staționării
autovehiculelor autorizate ( pompieri, salvare, cele ce deservesc spațiile verzi sau care efectuează servicii publice ) ;
22). Accesul animalelor de companie și a altor patrupede în parcuri, scuaruri și grădini publice, cu excepția locurilor ce se vor amenaja
în acest sens ;
23). Aprovizionarea unităților autorizate de pe teritoriul parcurilor și grădinilor cu vehicule ce depășesc 3,5 tone și în afara programului
stabilit de autorități ;
24). Depozitarea, manipularea, transportul de deșeuri vegetale, menajere sau provenite de la construcții, ambalaje, combustibili, unelte,
utilaje, etc. pe spații verzi ;
25). Parcarea cu o roată sau mai multe pe spațiul verde amenajat sau deteriorarea și agresarea gardurilor vii prin parcarea vehiculelor ;
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26). Depozitarea deșeurilor menajere, a ambalajelor rezultate din activitatea agenților comerciali la platformele de gunoi proprii,
parcurilor și grădinilor, precum și în coșurile de gunoi amplasate în parcuri și alte zone verzi ;
27). Distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, dotărilor tehnice sau a mobilierului urban situat în spațiile verzi, precum și a
elementelor locurilor de joacă ;
28). Neluarea de către administratorii legali a măsurilor de salubrizare și igienizare a parcurilor, grădinilor, scuarurilor, malurilor de lacuri
și râuri ;
29). Utilizarea ariei parcurilor și a altor perimetre de zonă verde pentru postarea de reclame comerciale ori îndepărtarea panourilor
avertizoare privind protecția zonelor verzi ;
30). Distrugerea prin orice mijloace (inclusiv ardere) a vegetației lemnoase și ierboase din spațiile verzi ori perdele de protecție ;
31). Neluarea de către agenții economici sau persoane fizice a măsurilor necesare siguranței funcționării și exploatării instalațiilor și
echipamentelor, în vederea reducerii riscului de accidente cu efect asupra arborilor și zonelor verzi ;
32). Obturarea solului natural din vecinătatea tulpinii arborelui ( alveola arborelui ) la un perimetru mai mic de 0,9 mp, pentru a nu se
îngreuna accesul apei pluviale spre rădăcina acestuia ;
33). Depozitarea sau abandonarea unor materiale de construcții pe spațiul verde public sau privat, eventualul șantier care folosește
aceste materiale trebuie să aibă specificată natura lucrărilor care se efectuează, intervalul de desfășurare al proiectului și să fie delimitat cu
panouri speciale ; executarea unor lucrări autorizate de construcții sau reparații la clădiri și infrastructură fără a se lua toate măsurile în vederea
îndepărtării materialelor și refacerii zonelor verzi afectate de către societățile care au executat lucrări sau de beneficiarii acestora ;
34). Nerefacerea în termen de 48 de ore a stării inițiale a terenului după intervențiile legale făcute de persoane fizice sau juridice ;
35). Amplasarea și folosirea neautorizată, în scopuri comerciale, fără acordul serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului
Brașov care se ocupă de administrarea zonelor verzi – a obiectelor de distracție pentru copii, constând în trenulețe, mașinuțe, tobogane și
rampe gonflabile, etc.
ART. 52.
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contraven ie și se sanc ționează cu amendă contravențională, după cum
urmează :
Nr.
Crt.

1.

2.

ART.

ART. 17

ART. 29

DESCRIEREA FAPTEI

SANC IUNEA

Tăierile neautorizate de arbori i arbu ti constituie
contraven ie, iar contravenientul va fi sanc ionat
pentru fiecare exemplar defri at, în conformitate cu
prevederile prezentului regulament.
Toaletările de arbori i arbu ti de pe domeniul public
i privat al municipiului Bra ov se aprobă de către
serviciul de specialitate din cadrul Primăriei
Municipiului Bra ov, numai în situa iile în care sunt

ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei / arbore tăiat
pentru persoane fizice
i persoane juridice
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ART. 52 :
Amendă : 100 lei / arbore
toaletat pentru persoane fizice

3.

4.

ART. 19

ART. 20

îndeplinite următoarele condi ii :
 În cazul în care acoperi ul, terasele, ferestrele
sau pere ii clădirilor sunt afecta i de
coronament ;
 În cazul în care în urma calamită ilor naturale
arborii prezintă ramuri rupte, necesitând
interven ii pentru refacerea aspectului
coroanei sau îndepărtarea pericolului ;
 Coronamentul deranjează re elele edilitare
aeriene, împiedică semnele de circula ie sau
iluminatul pe timp de noapte ;
 Toaletare de regenerare a coroanei în situa ia
arborilor îmbătrâni i ;
 În cazul în care coronamentul prezintă ramuri
dese i care cresc în mod aglomerat.
Toaletarea arborilor i arbu tilor fără
autoriza ie constituie contraven ie, contravenientul
urmând a fi sanc ionat pentru fiecare exemplar
toaletat fără autoriza ie, conform prevederilor
prezentului regulament.

i persoane juridice

Tăierile de arbori de pe domeniul public i privat al
municipiului Bra ov, înainte de achitarea taxei
constituie contraven ie i se sanc ionează conform
prezentului regulament. Sunt excepta i de la plata
taxei arborii usca i i cei dezrădăcina i din cauze
naturale.
Tăierile de arbori din aliniamentele stradale sunt
interzise, cu excep ia unor situa ii întemeiate i bine
motivate, aplicându-se i în cazul acestora condi iile
de tăiere stipulate la art. 7

ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.
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ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.

5.

6.

ART. 32

ART. 36

7.

ART. 40

8.

ART. 49

Toaletarea arborilor planta i pe spa iile verzi
ale domeniului public i privat din municipiul
Bra ov, care prezintă o stare fiziologică bună va fi
executată numai prin îndepărtarea ramurilor care
afectează re elele edilitare aeriene sau clădiri. Orice
interven ie severă în coroana acestora este interzisă
în mod deosebit la speciile salcâmi, mesteceni,
ar ari, tei sau stejari.
De asemenea se admite interven ia în
coronamentul arborilor în cazul în care trebuie
asigurată siguran a traficului de pietonal i rutier.
Este interzisă executarea lucrărilor de
toaletare la arborii din aliniamentele stradale de
către societă ile care administrează re elele aeriene
( Electrica, RAT, cablu TV, telefonie ), fără
avizul eliberat de serviciul de specialitate din cadrul
Primăriei Municipiului Bra ov. Executarea
opera iunii de toaletare se va face cu asisten ă
tehnică din partea societă ii care administrează
re eaua respectivă i se va executa de către agentul
economic împuternicit de către Primăria Municipiului
Bra ov.
Schimbarea destina iei terenurilor amenajate ca
spa ii verzi i/sau prevăzute ca atare în
documenta iile de urbanism, reducerea suprafe elor
acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent
de regimul juridic al acestora.
Construc ia i amplasarea unor obiective socio –
culturale pe spa iile verzi se poate realiza numai în
condi iile legii, suprafa a cumulată a acestor
construc ii neavând voie să depă ească 10% din
suprafa a zonei verzi respective.
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ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.

ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.

ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.

9.

ART. 50 pct. 12

10.

ART. 50 pct. 13

11.

ART. 50 pct. 18

12.

ART. 50 pct. 19

13.

ART. 50 pct. 23

14.

ART. 50 pct. 26

15.

ART. 50 pct. 27

Agresarea spa iilor verzi i a vegeta iei existente pe
acestea cu agen i poluan i – sare, detergen i,
produse petroliere, precum i alte substan e i
materiale ;
Decopertarea literei i deteriorarea păturii vii i a
stratului de sol fertil ;

Desfă urarea neautorizată a activită ilor economice,
socio-culturale, de turism i de agrement pe spa iile
verzi ale municipiului
Amenajarea de parcări prin acoperire cu beton, dale,
pietri , pi coturi etc., a zonelor verzi.

Aprovizionarea unită ilor autorizate de pe teritoriul
parcurilor i grădinilor cu vehicule ce depă esc 3,5
tone i în afara programului stabilit de autorită i
Depozitarea de eurilor menajere, a
ambalajelor rezultate din activitatea agen ilor
comerciali la platformele de gunoi proprii, parcurilor
i grădinilor, precum i în co urile de gunoi
amplasate în parcuri i alte zone verzi.
Distrugerea sau deteriorarea drumurilor,
aleilor, dotărilor tehnice sau a mobilierului urban
situat în spa iile verzi, precum i a elementelor
locurilor de joacă.
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ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.

16.

ART. 50 pct. 30

17.

ART. 50 pct. 31

18.

19.

20.

ART. 50 pct. 33

ART. 50 pct. 34

ART. 50 pct. 35

Distrugerea prin orice mijloace (inclusiv
ardere) a vegeta iei lemnoase i ierboase din spa iile
verzi ori perdele de protec ie.
Neluarea de către agen ii economici sau
persoane fizice a măsurilor necesare siguran ei
func ionării i exploatării instala iilor i
echipamntelor, în vederea reducerii riscului de
accidente cu efect asupra arborilor i zonelor verzi.
Depozitarea sau abandonarea unor materiale
de construc ii pe spa iul verde public sau privat,
eventualul antier care folose te aceste materiale
trebuie să aibă specificată natura lucrărilor care se
efectuează, intervalul de desfă urare al proiectului i
să fie delimitat cu panouri speciale ; executarea unor
lucrări autorizate de construc ii sau repara ii la
clădiri i infrastructură fără a se lua toate măsurile în
vederea îndepărtării materialelor i refacerii zonelor
verzi afectate de către societă ile care au executat
lucrări sau de beneficiarii acestora
Nerefacerea în termen de 48 de ore a stării
ini iale a terenului după interven iile legale făcute de
persoane fizice sau juridice
Amplasarea i folosirea neautorizată, în
scopuri comerciale, fără acordul serviciului de
specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bra ov
care se ocupă de administrarea zonelor verzi – a
obiectelor de distrac ie pentru copii, constând în
trenule e, ma inu e, tobogane i rampe gonflabile
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ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.

ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.

ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 1.000 lei – 1.500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.500 lei – 2.500 lei
pentru persoane juridice.

21.

22.

23.

ART. 8

ART. 16

ART. 26

Arborii aproba i pentru tăiere vor fi inclu i în
grafice numai după ce solicitantul a făcut dovada
achitării taxelor mai sus men ionate. Tăierea de
arbori i arbu ti fără achitarea taxei constituie
contraven ie i se sanc ionează conform prezentului
regulament.

ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.

Tăierile de arbori i arbu ti care sunt
necesare ca urmare a :
 Amenajării parterelor de bloc în spa ii
cu altă destina ie i construirea căilor
de acces către acestea ;
 Amenajarea de parcuri ;
 Amplasarea oricărui tip de construc ie
pe zona verde ;
 Săpăturilor în zonele verzi executate
pentru înlocuire sau reparare de
conducte, refacere străzi, repara ii i
interven ii diverse la re elele edilitare
subterane ;
Se vor executa numai după ob inerea
autoriza iei de tăiere, iar cei ce
efectuează lucrarea vor fi obliga i să
refacă suprafa a afectată, aducând-o la
starea ini ială. Recep ia lucrărilor de
refacere va fi făcută de personalul de
specialitate din cadrul Primăriei
Municipiului Bra ov, împuternicit să
constate contraven iile la prezentul
regulament.

ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.

Masa lemnoasă i alte produse dobândite ilicit din
exploatarea spa iilor verzi sunt supuse confiscării i
transmise administratorilor acestora, persoanele
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ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;

care se fac vinovate vor fi sanc ionate conform
prevederilor legale în vigoare.

24.

25.

ART. 28

ART. 30

Epoci de toaletare ( perioade optime de toaletare )
a). Toaletări de iarnă ( repaus vegetativ ) – se
execută în perioada 15 noiembrie – 30 martie ;
b). toaletări de vară.
În primul caz, toaltările se execută începând cu luna
noiembrie, până la sfâr itul lunii martie – cu excep ia
perioadelor cu temperaturi foarte scăzute ( sub -10°C
), pentru a se evita dezbinarea i ruperea crengilor.
În al doilea caz, toaletările se fac în perioada de
vegeta ie i se aplică numai ramurilor uscate care
pot fi u or identificate.
Este interzisă executarea toaletărilor în perioada de
vegeta ie sau oricare alt tip de interven ie asupra
arborilor în afara celor descrise anterior.

Speciile de conifere pot suferi interveníi prin
toaletare doar în următoarele situa ii :
 Când exemplarele prezintă vârfuri
duble urmând a se îndepărta unul din
acestea ;
 Când exemplarul prezintă ramuri
uscate la baza coroanei, datorită
aglomerării acestora necesitând
interven ia pentru rărirea lor,
îndepărtându-se prin tăierea cât mai
aproape de trunchi.
În afara acestor situa ii se interzice cu
desăvâr ire orice tip de interven ie asupra
arborilor i arbu tilor ră ino i.
Toaletarea arborilor de pe domeniul public al
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Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.

ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.

ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.

26.

27.

28.

ART. 33

ART. 34

ART. 37

municipiului Bra ov se execută numai de agen i
economici împuternici i de Primăria Municipiului
Bra ov.
Toaletarea arborilor situa i pe terenuri
proprietate particulară, precum i-n cazul terenurilor
aflate în administrarea unor societă i comerciale,
agen i economici etc. Se poate face numai după
ob inerea autoriza iei emisă de serviciul de
specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bra ov
i numai cu echipe specializate, cheltuielile legate de
lucrare urmând a fi suportate de proprietari sau de
administratorii legali.
Este interzisă o nouă toaletare a arborilor la
un interval de timp mai mic de 5 – 7 ani.
Toaletările pe domeniul public i privat al
municipiului vor fi executate numai cu echipe
specializate, supravegheate permanent numai de
către o persoană special desemnată, cu pregătire în
domeniul toaletărilor de arbori i arbu ti, angajată a
agentului economic împuternicit.
Toaletările care vor duce la uscarea arborilor
vor intra în responsabilitatea celor care au executat
aceste opera iuni i vor fi sanc ionate conform
prezentului regulament.
Amenajarea i reamenajarea zonelor verzi de
pe domeniul public i privat al municipiului Bra ov
prin plantări de arbori, arbu ti, flori anuale, bienale
sau perene, precum i gazonări de către persoane
fizice sau juridice se poate face numai în baza
acordului scris al serviciului de specialitate in cadrul
primăriei Municipiului Bra ov, în urma solicitării
scrise a persoanelor interesate înso ită de o schi ă
sau plan de situa ie.
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ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.

ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.

ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.

29.

30.

31.

ART. 44

ART. 48

ART. 50 pct. 1

Materialul necesar plantărilor va fi asigurat i
plantat prin serviciul de specialitate din cadrul
Primăriei Municipiului Bra ov în baza unei
programări, în func ie de aloca ia bugetară
repartizată pentru achizi ia de material dendrofloricol i a priorită ilor la nivel de municipiu.
Autorită ile administra iei publice locale,
proprietarii de terenuri – au obliga ia de a asigura
protec ia vegeta iei din intravilanul localită ii
împotriva bolilor i dăunătorilor prin măsuri
preventive i curative de aplicare a tratamentelor
fitosanitare pentru combaterea acestora sub
îndrumarea i controlul Unită ilor Fitosanitare pentru
Protec ia Plantelor.
Ruperea sau scoaterea din rădăcină a florilor,
arborilor, distrugerea suprafe elor gazonate,
călcarea peluzelor, decojirea sau tăierea ramurilor,
fixarea prin batere a unor corpuri străine de arbori
( anun uri, indicatoare, reclame, sârme, bannere,
cabluri, etc. )

32.

ART. 50 pct. 6

Pă unatul în parcuri, grădini, spa ii verzi amenajate
sau neamenajate aferente ansamblurilor de locuin e

33.

ART. 50 pct. 7

Aruncarea de igări, ambalaje de orice tip, resturi
menajere, materiale de construc ie, pe spa iile verzi

34.

ART. 50 pct. 8

Spălarea autoturismelor, motocicletelor, etc., sau a
obiectelor de uz casnic ( covoare, rufe ) pe zone
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ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.

ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;

verzi, malurile lacurilor sau râurilor

35.

ART. 50 pct. 11

36.

ART. 50 pct. 14

37.

ART. 50 pct. 15

38.

ART. 50 pct. 16

39.

ART. 50 pct. 17

40.

ART. 50 pct. 21

41.

ART. 50 pct. 24

Deteriorarea cu corpuri străine a arborilor, statuilor,
gazonului, clădirilor sau fântânilor arteziene situate
pe zonele verzi sau prin folosirea spray-urilor în
aceste scopuri
Capturarea animalelor protejate, integrate
ecosistemului spa iului verde

Aprinderea sau între inerea focurilor pe zone verzi
ori împădurite, amplasarea i folosirea grătarelor, cu
excep ia zonelor special amenajate cu grătare de
Primăria municipiului Bra ov ( Noua, Pietrele lui
Solomon, Epure )
Împrejmuirea fără autoriza ie, cu garduri improvizate
de orice tip apar inând domeniului public i privat al
municipiului Bra ov, cele deja existente urmând a
fidesfiin ate în baza soma iilor emise de Primăria
municipiului Bra ov
Folosirea zonelor verzi din jurul blocurilor pentru
înfiin area grădinilor de zarzavat sau de altă natură
Accesul, sta ionarea, repararea autovehiculelor de
orice tip în parcuri sau zone verzi, cu excep ia
accesului i sta ionării autovehiculelor autorizate
( pompieri, salvare, cele ce deservesc spa iile verzi
sau care afectează servicii publice )
Depozitarea, manipularea, transportul de de euri
vegetale, menajere sau provenite de la construc ii,
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Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;

ambalaje, combustibili, unelte, utilaje, etc. pe spa ii
verzi
42.

ART. 50 pct. 25

43.

ART. 50 pct. 28

ART. 50 pct. 29
44.

45.

46.

47.

ART. 50 pct. 32

ART. 43

ART. 47

Parcarea cu o roată sau mai multe pe spa iul verde
amenajat sau deteriorarea i agresarea gardurilor vii
prin parcarea autovehiculelor
Neluarea de către administratorii legali a măsurilor
de salubrizare i igienizare a parcurilor, grădinilor,
scuarurilor, malurilor de lacuri i râuri

Utilizarea ariei parcurilor i a altor perimetre de zonă
verde pentru postarea de reclame comerciale ori
îndepărtarea panourilor avertizoare privind protec ia
zonelor verzi
Obturarea solului natural din vecinătatea tulpinii
arborelui ( alveola arborelui ) la un perimetru mai mic
de 0,9 mp, pentru a nu se îngreuna accesul apei
pluviale spre rădăcina acestuia
Asocia iile de proprietari, societă ile comerciale, alte
persoane fizice i juridice, administratori legali sau
proprietari de imobile, sunt obligate să efectueze
cură enia i între inerea zonelor verzi aferente
acestora ( prin zone verzi aferente în elegându-se
perimetrul din jurul imobilului delimitat de gardurile
vii, căile de acces, trotuare, alei, străzi, etc.).
Toaletările i tăierile de arbori i arbu ti, tunderea
gardurilor vii, vor fi efectuate de serviciul de
specialitate, în baza unor planificări săptămânale i
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Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 1.000 lei – 2.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 250 lei – 500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane juridice.

ART. 52 :
Amendă : 250 lei – 500 lei

lunare. Persoanele fizice i juridice vor urmări starea
vegeta iei existente în cadrul spa iului verde
încredin at spre între inere, precum i cea a
mobilierului urban existent în zonă i vor semnala
Primăriei Municipiului Bra ov toate neregulile
constatate.

pentru persoane fizice ;
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane juridice.

ART. 52 :
Amendă : 250 lei – 500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 250 lei – 500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 250 lei – 500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 250 lei – 500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 250 lei – 500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 250 lei – 500 lei
pentru persoane fizice ;

48.

ART. 50 pct. 2

Urcarea în arbori, pe monumente, statui, mutarea
sau răsturnarea băncilor, co urilor de gunoi,
indicatoarelor, dormitul pe bănci

49.

ART. 50 pct. 3

Utilizarea dotărilor existente din locurile de joacă
pentru copii de persoane adulte sau de către
persoanele ce depă esc vârsta specificată pe
pancartele adiacente

50.

ART. 50 pct. 4

51.

ART. 50 pct. 5

52.

ART. 50 pct. 9

Utilizarea zonelor verzi pentru satisfacerea nevoilor
fiziologice umane sau animale

53.

ART. 50 pct. 10

Măturatul neigienic al aleilor, trotuarelor aferente
spa iilor verzi care deranjează trecătorii prinpraful

Scăldatul în lacuri sau fântânile arteziene din parcuri
sau alte zone verzi ale municipiului

Recoltarea de frunze, flori, fructe, muguri, cetină,
iarbă, plante medicinale, semin e sau alte asemenea
produse, furtul vegeta iei din jardiniere
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creat

54.

ART. 50 pct. 20

55.

ART. 50 pct. 22

Nestrângerea fecalelor animalelor de companie de
pe spa iul public
Accesul animalelor de companie i a altor patrupede
în parcuri, scuaruri i grădini publice, cu excep ia
locurilor ce se vor amenaja în acest sens

Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 250 lei – 500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane juridice.
ART. 52 :
Amendă : 250 lei – 500 lei
pentru persoane fizice ;
Amendă : 500 lei – 1.000 lei
pentru persoane juridice.

ART. 53.
Contravențiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată și se sancționează în baza procesului verbal de contravenție de către Primarul
Municipiului Brașov, prin persoanele împuternicite de acesta, de către Poliția Municipiului Brașov, Poliția Locală Brașov și Garda de Mediu.
ART. 54
Contravenientul are obligația reparării prejudiciului adus prin săvârșirea faptei contravenționale.
ART. 55
Contravenientul poate achita pe loc sau în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului – verbal de contravenție ori, după caz, de la
data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.
ART. 56
Aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face în baza O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,
actualizată.
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