ROMÂNIA

JUDEȚUL ILFOV

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DOBROEȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului
rezultat din spațiile verzi situate pe terenuri proprietate publică sau privată
a Comunei Dobroești, județ Ilfov

Analizând temeiurile juridice, respectiv:
a. Legea nr. 24 / 2007 (r) privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din
intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare;
b. O.U.G. nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, actualizată, cu modificările și
completările ulterioare;
c. O.U.G. nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei și faunei sălbatice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
d. O.G nr. 2 /2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 180/ 2002, cu modificările și completările ulterioare.
e. Legea nr. 348/2003 (republicată), cu modificările şi completările ulterioare, privind
Legea pomiculturii
f. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
g. art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
Luând act de:
a. Referatul de aprobare al domnului primar Valentin-Laurențiu Condu;
b. Referatul de specialitate întocmit de Structura Arhitect-Șef înregistrat sub numărul 10560/
16.03.2021;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) și alin. 7 lit. i), art. 136 alin. (1), precum
și ale art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul administrativ adoptat prin O.U.G.
nr. 57/ 2019, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI
întrunit în cea de-a _____ a ședință din anul 2021,
adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a
lemnului rezultat din spațiile verzi situate pe terenuri proprietate publică sau privată a comunei
Dobroești, în intravilanul acesteia, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuternicește Primarul comunei Dobroești pentru emiterea unei dispoziții în
vederea constituirii Comisiei de autorizare a tăierilor de arbori de pe terenurile aparținând
domeniului public și privat al comunei Dobroești.
Art. 3. Primarul prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2022, dată la care
orice prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6. Prezenta hotărâre are caracter normativ.
Art. 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului General
al comunei şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:
➢ Instituţia Prefectului Județului Ilfov;
➢ compartiment contabilitate din cadrul Primăriei Dobroești;
➢ structura arhitect șef din cadrul Primăriei Dobroești;
➢ compartiment relaţii cu publicul, registratură din Primăria Dobroești;
➢ prin afișare la sediul Primăriei Dobroești cât și pe site-ul www.primariadobroesti.ro.

PRIMAR,
Valentin Laurențiu CONDU

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DOBROEȘTI
Adrian DUMITRESCU

R O M A N I A
J U D E Ț U L I L F OV

PRIMĂRIA COMUNEI DOBROEŞTI

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și
valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi situate pe terenuri proprietate publică sau privată
a Comunei Dobroești, județ Ilfov

Având în vedere prevederile prevederile O.U.G. nr. 195/ 2005 privind protecția mediului,
actualizată, precum și ale art. 8 și art. 12 din Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (r) privind
reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și
completările ulterioare, conform cărora:
(1) Întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi administratorii acestora.
(2) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi cu arbori şi arbuşti sunt obligaţi să
realizeze măsurile de întreţinere a acestora.
(3) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure măsurile privind
siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementelor
acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.
(4) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure drenarea apelor în
exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi, în reţeaua de preluare a apelor pluviale.
(5) În cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar) plantaţi pe
spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în aliniamente în lungul
bulevardelor şi străzilor, pe terenurile din zonele urbane şi rurale, este interzisă intervenţia cu
tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor
care afectează siguranţa traficului pietonal şi rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum şi
a celor de pe traseul reţelelor aeriene.
(6) Deciziile luate la nivelul administraţiilor publice locale de tăiere a arborilor sănătoşi din
spaţiile verzi, astfel cum sunt definite la art. 3, aflate pe terenurile din zonele urbane, se pun în
aplicare numai după obţinerea avizului emis de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului.
Este necesară adoptarea unui regulament care să reglementeze condițiile de autorizare și
modul de derulare a activităților de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din acțiuni
specifice de tăiere și/sau intervenții cu tăieri de orice fel în coroana arborilor / arbuștilor existenți
pe terenuri aparținând domeniului public și privat al comunei Dobroești constituite în spații verzi
sau pe alte tipuri de terenuri situate în intravilanul comunei Dobroești.
Astfel, conform Regulamentului privind activitățile de tăiere transport și valorificare a
lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri situate în intravilanul comunei Dobroești,
tăierile defintive și tăierile de întreținere și/ sau corecție a arborilor și arbuștilor se vor efectua
în condițiile legii, în baza Autorizației date de Comisia de Autorizare ce se va constitui prin

Dispoziția Primarului comunei Dobroești, care va analiza oportunitatea și necesitatea executării
acestor intervenții, în condițiile stabilite de prezentul Regulament.
Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul administrativ adoptat prin O.U.G.
nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local exercită atribuții privind
dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei și asigură, potrivit competențelor sale și
în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind
protecția și refacerea mediului.
Supun spre analiză și elaborare autorității deliberative a comunnei Dobroești prezentul
proiect de hotărâre.

PRIMARUL COMUNEI DOBROEȘTI,
Valentin-Laurențiu CONDU

R O M Â N I A
J U D E Ț U L I L F OV
PRIMĂRIA COMUNEI DOBROEȘTI
ARHITECT ȘEF
Nr. 10560/ 16.03.2021

Aprob,
PRIMAR,
CONDU VALENTIN
LAURENȚIU

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului
rezultat din spațiile verzi situate pe terenuri proprietate publică sau privată
a Comunei Dobroești, județ Ilfov

Având în vedere:
a. Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (r) privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din
intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare;
b. O.U.G. nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, actualizată, cu modificările și completările
ulterioare;
c. O.U.G. nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei și faunei sălbatice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
Reținând faptul că Regulamentul privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului
rezultat din spațiile verzi situate pe terenuri proprietate publică sau privată a comunei Dobroești, în
intravilanul acesteia trebuie supus spre consultare publică,
propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al comunei Dobroești proiectul de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului
rezultat din spațiile verzi situate pe terenuri proprietate publică sau privată a comunei Dobroești, în
intravilanul acesteia, conform Anexei nr. 1.
Structura Arhitect-Șef,
Inspector principal,
Urb. TULBURE GEORGE-ȘTEFAN

