Anexa nr. 1 la H.C.L.D. ….…/ ………..

REGULAMENT
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

I. DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1 (1) Prezentul Regulament reglementează condițiile de autorizare a tărierilor definitive și
a tăierilor de întreținere / corecție a arborilor / arbuștilor și modul de derulare a activităților de tăiere,
transport și valorificare a lemnului rezultat prin acțiuni specifice de tăiere și/sau intervenții cu tăieri de
orice fel în coroana arborilor/arbuștilor existenți pe terenuri aparținând domeniului public sau
privat al comunei Dobroești, județ Ilfov, inclusiv arborii/ arbuștii constituite în spații verzi sau pe
alte tipuri de terenuri situate în intravilanul comunei Dobroești.
Prezentul Regulament reglementează condițiile de tăiere definitive/ toaletare a arborilor/
arbuștilor situați pe domenii private ale persoanelor fizice și/ sau juridice care pot afecta domeniul
public.
(2) Nu fac obiectul prezentului regulament:
a) vegetatia din extravilan inclusa in fondul forestier;
b) zonele si fasiile de protectie a apelor, raurilor si bazinelor de apa;
c) perdelele de protectie amplasate pe terenurile cu destinatie agricola;
d) ariile naturale protejate;
Art. 2 Conform art. 3 din Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi
din intravilanul localităților, spațiile verzi sunt definite/ identificate ca fiind:
a) spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate;
b) spații verzi publice de folosință specializata:
1. grădini botanice și zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziționale, zone ambientale și de
agrement pentru animale;
2. cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială,
instituții, edificii de cult, cimitire;
3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanță;
c) spații verzi pentru agrement: baze de agrement, complexuri și baze sportive;
d) spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă;
e) culoare de protecție față de infrastructura tehnică;
f) păduri de agrement;
g) pepiniere și sere;
Art. 4.
Potrivit art. 16 din Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (republicată) privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, autorităţile administraţiei
publice locale au obligaţia să ţină evidenţa spaţiilor verzi de pe teritoriul unităţilor administrative,
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prin constituirea registrelor locale ale spaţiilor verzi, pe care le actualizează ori de câte ori intervin
modificări.
Evidenţa spaţiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raţionale a acestora, a regenerării şi
protecţiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative şi cantitative,
precum şi asigurarea informaţiilor despre spaţiile verzi.
Registrele locale ale spaţiilor verzi se constituie pe baza normelor tehnice aprobate prin Ordinul
nr. 1.466 din 17 mai 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi
locuinţelor nr. 1.549/ 2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al
spaţiilor verzi.
Art. 3 (1) Proprietarii, administratorii/ deținătorii cu orice titlu de spații verzi sau a altor
terenuri cu vegetație forestieră din afara fondului forestier national sunt obligați să asigure măsurile
privind siguranța persoanelor/ bunurilor care pot fi afectate de ruperile arborilor sau ramurilor acestora,
ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare, inclusiv în cazul
arborilor/ arbuștilor situați pe domeniile private ale persoanelor fizice și/ sau juridice care ar
putea afecta domeniul public.
Art. 4. Proprietarii, administratorii/ deținătorii cu orice titlu de spații verzi sau a altor terenuri
cu vegetație forestieră din afara fondului forestier national sunt obligați ca la plantarea/ toaletarea
arborilor/ arbuștilor să respecte reglementările din Norma Tehnică din 20.12.2019 privind delimitarea
zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, aprobată prin Ordinul nr. 239 din
20.12.2019.
Art. 5. Asigurarea măsurilor privind siguranța persoanelor/ bunurilor care pot fi afectate de
ruperile arborilor sau ramurilor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării
fitosanitare precare, revine, după caz:
a) comunei Dobroești, prin structurile de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Dobroești,
pentru spațiile verzi aflate pe domeniul public sau privat al comunei Dobroești și care nu se află în
administrarea/folosința unor instituții publice și/sau societăți comerciale subordonate Consiliului Local
al comunei Dobroești;
În acest caz, personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Dobroești sau
personalul contractual are obligația să întocmească programul de tăieri/ intervenții cu tăieri de orice fel
în coroana arborilor, în ordinea urgențelor stabilite în funcție de vârstele de tăiere prevăzute în Anexa
2 la normele tehnice silvice din Ordinul nr. 264 din 26 martie 1999, de riscul privind siguranța
persoanelor/ bunurilor de orice fel care pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și
elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.
Reprezentantul Primăriei comunei Dobroești va fotografia arborii/ arbuștii, pe fiecare
amplasament verificat. pentru soluționarea cererilor de tăiere arbori/ arbuști și/sau pentru intervenții cu
tăieri de orice fel în coroana arborilor.
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Anexa 2 la normele tehnice silvice din Ordinul nr. 264 din 26 martie 1999
- vârsta în ani Nr.
crt.

Specia principală

0

1

Crâng

Codru
Maxim

Minim

Maxim

Minim

2

3

4

5

1

Molid

80

65

-

-

2

Brad

100

80

-

-

3

Pin

70

60

-

-

4

Fag - din sămânţă

100

80

35

25

5

Fag - din lăstari

80

70

30

20

6

Mesteacăn

50

40

-

-

7

Gorun - din sămânţă

100

80

35

25

8

Gorun - din lăstari

80

60

30

20

9

Carpen

60

40

35

20

b) instituțiilor publice și/ sau societăților comerciale subordonate Consiliului Local al comunei
Dobroești, pentru spațiile verzi aflate pe domeniul public sau privat al comunei Dobroești, și care se
află în administrarea/ folosința acestora;
c) persoanelor fizice și juridice care folosesc terenuri aparținând domeniului public sau privat al
comunei Dobroești, pe care se găsesc arbori și/ sau arbuști.

II. Comisia de autorizare a tăierilor de arbori din comuna Dobroești
Art. 4 Tăierile definitive și tăierile de întreținere și/sau corecție a arborilor și arbuștilor aflați pe
terenuri aparținând domeniului public și privat al comunei Dobroești se fac, în condițiile legii, în baza
Autorizatiei de tăiere data de Comisia de avizare a tăierilor de arbori de pe terenurile aparținând
domeniului public și privat al comunei Dobroești, constituită prin Dispoziția primarului.
Art. 5 (1) Comisia de autorizare a tăierilor de arbori de pe terenurile aparținând domeniului
public și privat al comunei Dobroești, denumită în continuare comisie, este formată din 5 membri și un
secretar fără drept de vot.
(2) Comisia se întrunește la convocarea președintelui. Convocarea comisiei se face telefonic cu
cel puțin o zi înainte de data ședinței. Lucrările comisiei se consemnează într-un proces verbal întocmit
de secretar.
(3) Comisia analizează sesizările/ solicitările depuse la Registratura Primăriei comunei Dobroești
care au ca obiect tăieri de la bază, tăieri de întreținere sau de corecție ori alte intervenții cu tăieri de
orice fel în coroana arborilor/ arbuștilor aflați pe domeniul public sau privat al comunei Dobroești
și le autorizeaza favorabil sau nefavorabil, în ultima situație urmând a motiva soluția.
(4) Modul de lucru al comisiei, inclusiv deplasările în teren, se stabilește de către președintele
acesteia.
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(5) Președintele comisiei poate solicita prezența arhitectului șef al comunei, funcționarilor din
cadrul serviciului urbanism, reprezentanților societății civile, precum și a altor persoane interesate în
problemele supuse autorizarii.
(6) Acordul comisiei se dă cu votul majorității membrilor săi. În baza avizelor favorabile emise
pentru lucrările de intervenție asupra arborilor/ arbuștilor, respectiv pentru tăierile de arbori, cu
excepția tăierilor de arbori sănătoși din spațiile verzi definite la art. 3 din Legea nr. 24/ 2007,
Comisia va emite autorizatia pentru tăiere, care va fi comunicat primarului, petiționarilor și, după caz,
societății contractate, în vederea îndeplinirii demersurilor legale referitoare la marcare, tăiere/ toaletare
și transport.
(7) În cazul în care Comisia autorizeaza favorabil tăierea unor arbori sănătoși din spațiile verzi,
astfel cum sunt definite la art. 3 din Legea 24/ 2007, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, avizul de tăiere a arborilor va fi emis și comunicat pentru punere în aplicare numai după
obținerea avizului emis de agențiile județene pentru protecția mediului. Pentru obținerea avizului,
administrația publică locală va înainta agenției județene pentru protecția mediului o solicitare scrisă
care să conțină argumentarea necesității tăierii arborilor sănătoși din spațiile verzi, poziționarea
amplasamentului arborilor, atât descriptiv, cât și printr-o schiță de amplasament cu repere clare de
identificare a acestora.
În cazul în care, motivul solicitării aprobării pentru tăierea arborelui/ arborilor este realizarea
unui proiect public sau privat, autoritatea locală pentru protecția mediului va emite actul de
reglementare potrivit prevederilor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, administrația
publică locală având obligația înscrierii în certificatul de urbanism a mențiunii privind înscrierea
amplasamentului proiectului în registrul spațiilor verzi, dacă este cazul.
(8) La autorizarea tăierilor de arbori și arbuști aflați pe domeniul public și privat al comunei
Dobroești, Comisia va avea în vedere și anumite condiții restrictive impuse de legislația în vigoare
referitoare la regimul special al unor arbori (Legea pomiculturii nr. 348/2003), respectiv cerințele
impuse de reglementările urbanistice locale.
(9) 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.
(10) Potrivit art. 17 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, cu modificările și completările
ulterioare, cultura nucului din categoria pomi răzleţi este supusă şi următoarelor prevederi
speciale:
a) plantarea nucilor se face cu materialul săditor selecţionat, provenit din pepiniere autorizate;
terenurile supuse eroziunii se pot planta şi cu biotipuri locale provenite de la pepiniere silvice;
b) tăierea nucilor şi castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi, indiferent de
proprietar, se face pe baza autorizaţiei model prevăzute în anexa nr. 3;
c) cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi solicitată de
persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puţin o lună înaintea executării tăierii, iar aceasta se
verifică şi se aprobă de specialiştii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv
a municipiului Bucureşti;
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d) criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii nucilor răzleţi/castanilor
comestibili sunt:
e) pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană;
f) pomii sunt amplasaţi într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes
naţional sau de interes al comunităţii locale;
g) pomii sunt amplasaţi pe aliniamentele drumurilor naţionale şi se pune în pericol siguranţa
circulaţiei rutiere”.

Anexa nr. 3 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, cu modificările și completările ulterioare:
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII
RURALE
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ
ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
...........................
AUTORIZAŢIE Nr ...../..........

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII
RURALE
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ
ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
............................

AUTORIZAŢIE Nr ...../..........

Prestatorul economic/persoana
În conformitate cu prevederile Legii pomiculturii nr ........
fizică .............................., cu sediul/domiciliul în comuna/oraşul
Se autorizează prestatorul economic/ persoana fizică ..............., cu
............., judeţul .............., solicită tăierea/defrişarea a .... ha/ bucăţi
sediul/domiciliul în comuna/oraşul
nuci/castani comestibili.
.............., judeţul ............., pentru tăierea/defrişarea a ...... ha/bucăţi
nuci/castani comestibili din locurile următoarele: ...............
Director executiv,
.....................................
...................
(nume şi prenume)
Solicitantul a plantat nuci/castani comestibili ...... ha/bucăţi în zona
Semnătura şi ştampila
.......... .
Director executiv,
...................
(nume şi prenume)
N.B.: Autorizaţia se tipăreşte pe o singură faţă în registru de 100
Semnătura şi ştampila
file şi se completează într-un singur
exemplar.
Data eliberării ..............
Data eliberării ..............
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PROCEDURI

de solicitare/verificare/emitere a autorizatiei de tăiere
și de solicitare/ obținere a altor avize legale obligatorii pentru executarea lucrărilor
de tăiere arbori și/sau de intervenție în coroana arborilor și arbuștilor
Art. 6 (1) Solicitarea/obținerea autorizarii lucrărilor de tăiere de arbori/arbuști sau pentru
intervenții cu tăieri de orice fel în coroana arborilor amplasați în spații verzi sau pe alte terenuri, în
intravilan, pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al comunei Dobroești, se va realiza în
condițiile conformării următoarelor prevederi:
a) solicitantul va depune cererea pentru avizarea lucrărilor, formular tipizat conform Anexei 3
la prezentul regulament (formular care se găsește la Registratura Primăriei comunei Dobroești și pe
site-ul Primăriei comunei Dobroești), precizând motivele pentru care solicită tăierea și/sau intervenții
cu tăieri de orice fel în coroana arborilor;
b) în cazul tăierilor rase sau a scoaterii din rădăcină este obligatorie replantarea de arbori într-o
măsură în care să compenseze masa foliară distrusă cu ocazia lucrărilor (minimum doi arbori cu o
masă foliară similară pentru un arbore tăiat). În cazul autorizarii favorabile a comisiei, se va stabili și
numărul de arbori/ arbuști de replantat. Solicitantul va anexa la solicitare o declarație, formular tipizat
conform Anexei 4 la regulament (formular care se găsește la Compartimentul Relații cu publicul,
registratură, din cadrul Primăriei comunei Dobroești și pe site-ul Primăriei comunei Dobroești –
www.primariadobroesti.ro arbori cu îndeplinirea cerințelor precizate la lit. h);
c) solicitările cetățenilor, atunci când aceștia fac parte dintr-o asociație de proprietari, privind
propunerile de tăiere și/ sau intervenții cu tăieri de orice fel în coroana arborilor în cvartalele de locuit
se vor înainta Asociațiilor de proprietari sau locatari din care fac parte, pentru autorizare, urmând a fi
transmise Primăriei comunei Dobroești, de către președintele asociației;
Cererea privind propunerea de taiere va avea acordul scris (semnatura) al asociatiei de
propietari si a majoritatii persoanelor direct afectate, in situatia in care solicitarea se face de persoane
fizice sau juridice care locuiesc in imobile tip codominiu. Aceasta va fi analizata la fata locului de
reprezentantii serviciilor de specialitate/prestatorul care vor formula raspuns scris solicitantului, in
termen legal, de la data inregistrarii.
d) cererile solicitanților privind autorizarea lucrărilor de tăieri de arbori/ arbuști și/ sau
intervenții cu tăieri de orice fel în coroana arborilor vor fi evaluate în teren, pe amplasamentul
arborilor/ arbuștilor pentru care se formulează solicitarea, de către Comisia de specialitate/sau
prestatorul în cel mult 3 zile de la data înregistrării solicitării.
e) în cazul unei situații de risc iminent, privind siguranța persoanelor/bunurilor de orice fel care
pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului de
îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare, verificarea se face în aceeași zi în care solicitarea
a fost repartizată Comisiei de specialitate din cadrul Primăriei comunei Dobroești;
f) solicitanții au obligația de a executa lucrările de plantare, asumate potrivit lit. b), în campania
de plantări imediat următoare depunerii solicitării de tăiere, corelat cu perioada executării lucrărilor de
tăiere aprobate, respective în campania de plantări din primăvară (15 martie – 30 aprilie) și toamnă (15
octombrie – 30 noiembrie), pe amplasamentele specificate de către Primăria comunei Dobroești în
autorizația de tăiere;
g) solicitanții au obligația de a depune o notificare în scris, înregistrată la Registratura Primăriei
comunei Dobroești, cu cel puțin 3 zile înaintea activității de plantare, în atenția Comisiei de autorizare
a tăierilor de arbori, cu privire la data plantării, în vederea participării unui reprezentant al Primăriei
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comunei Dobroești,/sau a prestatorului pentru confirmarea (inclusiv prin fotografierea arborilor
plantați) calității materialului plantat și recepționarea lucrării;
h) arborii care urmează să fie plantați vor fi din speciile: Acer (arțar, paltin), Betula (mesteacăn),
Catalpa (catalpa), Celtis (sâmbovina), Fagus (fag), Fraxinus (frasin), Quercus (stejar), Platanus
acerifolia (platan), Sorbus Aucuparia (scoruș), Crataegus Laevigata (păducel), etc. și vor avea
următoarele caracteristici: circumferința de min 12 cm la înălțimea de 1 metru de la colet (sol),
înălțimea de minim 4 metri prevăzuți cu balot de pământ, tulpina abrorilor să fie dreaptă și
nedeteriorată, să nu prezinte ramuri rupte.
i) alegerea speciilor de arbori se va realiza de către reprezentantul Primăriei comunei
Dobroești,/sau a prestatorului în funcție de specificul fiecărui amplasament și în funcție de vegetația
existentă în zonă, acest aspect fiind consemnat în conținutul avizului de tăiere;
j) arborii care urmează să fie plantați de către solicitanți vor fi achiziționați de la societățile
comerciale de profil, pe cheltuiala proprie, respectând cerințele specificate la art. 7, lit. h) din prezentul
regulament.
) Neconformarea la prevederile specificate la art. 7, alin. (1), lit. f) atrage răspunederea materială
a solicitanților, valoarea materialului necesar pentru plantat și a manoperei aferente fiind suportată de
către aceștia, ca obligație de plată la bugetul local. Cuantumul valoric a materialului necesar și
manoperei aferente pentru plantat/un arbore, este stabilit conform ofertei financiare rezultate în urma
licitației de achiziție și plantat arbori din anul precedent în care se face solicitarea de tăiere.
Art.7 Deciziile Primăriei comunei Dobroești de avizare a lucrărilor de tăiere a arborilor sănătoși
din spațiile verzi din intravilanul comunei Dobroești se pun în aplicare numai după obținerea avizului
emis de Direcția pentru agricultură județeană Ilfov:
a) prin grija Comisiei de avizare a tăierilor de arbori, emitentă al avizului de tăiere pentru
arborii/ arbuștii care se găsesc în spații verzi/ alte terenuri cu vegetație forestieră din afara fondului
forestier national aparținând domeniului public al comunei Dobroești și care nu se află în
administrarea/ folosința unor instituții publice și/sau societăți comerciale subordonate Consiliului
Local al comunei Dobroești;
b) prin grija entității/prestatorului care administrează/ are în folosința terenul pe care îl
administrează/ deține/ folosește cu orice titlu și pe care se găsesc arborii în cauză, în baza avizului de
tăiere emis de Primăriei comunei Dobroești.
Art.8 Lucrările de tăiere și/sau intervențiile cu tăieri de orice fel în coroana arborilor din spațiile
verzi sau de pe alte terenuri cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național, lucrări
executate potrivit art. 3 (1), vor fi executate:
a) prin grija structurilor de specialitate ale administrației publice locale, potrivit
contractelor încheiate în acest scop cu operatori autorizați pentru astfel de lucrări și în limita
fondurilor financiare alocate anual cu această destinație în bugetul local al Primăriei comunei
Dobroești, pentru arborii/ arbuștii care se găsesc în spațiile verzi/alte terenuri cu vegetație forestieră
aparținând domeniului public sau privat al comunei Dobroești și care nu se află în
administratrea/folosința unor instituții publice și/sau societăți comerciale subordonate
Consiliului Local al comunei Dobroești.
b) prin grija și pe cheltuiala instituției publice/societății comerciale subordonate
Consiliului Local care administrează/ are în folosință terenul domeniu public aflat în
intravilanul comunei Dobroești pe care se găsesc arborii în cauză, prin operatori autorizați pentru
astfel de lucrări, în baza avizului de tăiere emis de Primăria comunei Dobroești prin structurile
specializate, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile;
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c) prin grija și pe cheltuiala deținătorilor de teren aferent spațiilor verzi sau altor terenuri cu
vegetație forestieră din afara fondului forestier national pentru lucrările de tăiere și intervențiile cu
tăieri de orice fel în coroana arborilor amplasați pe terenuri în intravilanul comunei Dobroești, după
obținerea avizului eliberat de Primăria comunei Dobroești, cu respectarea prevederilor legale privind
vegetația forestieră din afara fondului forestier național și a celorlalte prevederi legale aplicabile.
(3) Reprezentantul Primăriei comunei Dobroești/ prestatorul va fotografia arborii/ arbuștii, pe
fiecare amplasament verificat pentru soluționarea cererilor de tăiere arbori/ arbuști și/sau pentru
intervenții cu tăieri de orice fel în coroana arborilor.

Executarea lucrărilor de tăiere arbori și/sau de intervenție
în coroana arborilor și arbuștilor
Art.9 (1) Tăierile de arbori și arbușți din intravilanul Comunei Dobroești se execută în
următoarele situații,
a) arborele/ arbustul este uscat ori prezintă un grad ridicat de uscare sau se află în stare
fiziologică puternic degradată;
b) arborele are vârstă biologică înaintată și/ sau prezintă pericol privind siguranța
persoanelor/ bunurilor de orice fel care pot fi afectate de prăbușirea arborelui sau desprinderea
elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare,
prezentând un grad ridicat de risc, în cazul unor fenomene meteorologice extreme (vânt puternic,
furtună, inundații, etc.);
c) arborele/ arbustul este înclinat, fără semn de reechilibrare, prezentând pericol de prăbușire
și, implicit, riscul producerii unor accidente sau pagube materiale, pe fondul unor fenomene meteo
extreme;
d) sistemul radicular al arborelui afectează rețelele tehnico-edilitare subterane sau fundațiile
unor construcții;
e) arborele/arbustul este situat pe amplasamentul unei viitoare construcții pentru care s-a
obținut autorizația de construire, în condițiile legii;
f) arborele/arbustul afectează fațada clădirilor de locuințe sau ale clădirilor în care se
desfășoară activități administrative ori comerciale și creează în mod evident neajunsuri persoanelor
care locuiesc sau după caz, desfășoară activități în acestea;
g) riscuri privind integritatea bunurilor mobile și imobile, siguranța cetățenilor și privind
siguranța circulației generate de fenomene meteorologice extreme și/sau orice alte situații de urgență,
inclusiv accidente care generează riscuri privind stabilitatea arborilor;
h) coroanele arborilor aflați în pâlcuri se interpatrund, datorită nerespectării distanțelor minime
de plantare sau creșterii necontrolate a acestora, ceea ce împiedică dezvoltarea normală și armonioasă;
i) arborii sunt plantați la o distanță mai mică de 5 m față de zidurile clădirilor cu ferestre și 3 m
de zidurile clădirilor fără ferestre și creează în mod evident neajunsuri locatarilor, la solicitarea a peste
jumătate din membrii asociației de locatari/proprietari sau a proprietarului
(2) Tăierile de arbori care au loc în conformitate cu cele precizate la alin. (1), lit. g) din
prezentul Regulament, nu se supun preverilor din Regulament, cu următoarele precizări:
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a) Volumul de masă lemnoasă rezultat din tăiere arbori se estimează de către prestatorul
autorizat și reprezentantul Primăriei comunei Dobroești;
b) Autorizația de tăiere se emite de către Primăria comunei Dobroești în prima zi lucrătoare
după ziua în care s-a efectuat tăierea potrivit alin. 1, lit. g);
c) Masa lemnoasă rezultată din tăierile executate potrivit alin. 1, lit. f) se predă
administratorului/prestatorului platformei de stocare provizorie, în volumul stabilit în condițiile
alin. 2 lit. a).
Art.10 Lucrările necesare a fi realizate în zonele verzi și care implică săpături în scopul
întreținerii/reparării/înlocuirii de rețele edilitare și care impun și tăieri tăieri de arbori/arbuști vor fi
executate numai după obținerea autorizației de tăiere, iar administratorii/deținătorii rețelelor vor fi
obligați să refacă suprafața afectată, inclusiv replantările de arbori într-o măsură în care să compenseze
masa foliară distrusă cu ocazia lucrărilor.
Art.11 Intervențiile cu tăieri de orice fel în coroana arborilor sănătoși se face numai în perioada
de repaus vegetativ, respectiv în perioada de cădere a frunzelor arborilor și până la inmugurirea lor, în
condițiile stabilite de lege, excepție făcând situațiile menționate la art. 12, lit. c) și d).
Art.12 Intervențiile cu tăieri de orice fel în coroana arborilor și arbuștilor sănătoși situați în
spații verzi din intravilan pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al comunei Dobroești se
execută numai în perioadele optime, potrivit art.11, pentru:
a) înălțarea coronamentului sau pentru regenerare (se urmărește reîntinerirea coroanei);
b) tăierea ramurilor crescute din muguri dormizi, pentru a împiedica deprecierea calității
arborilor;
c) suprimarea ramurilor uscate, parțial uscate sau rupte;
d) reducerea coroanei atunci când aceasta afectează acoperișurile, terasele sau pereții clădirilor,
rețelele tehnico-edilitare aeriene, împiedică vizibilitatea semnelor de circulație sau iluminatul pe timp
de noapte, echilibrarea arborelui, împiedică accesul auto și pietonal pe drumurile publice;

Transportul și depozitarea
materialului lemnos rezultat din lucrări de tăiere arbori/ arbuști
Art.13 Transportul și depozitarea materialului lemnos rezultat din lucrările de tăiere ale
arborilor/ arbuștilor rezultat din spațiile verzi și alte terenuri situate pe terenurile proprietate publică
sau privată a Comunei Dobroești, în intravilanul Comunei Dobroești se poate face numai în
condițiile prezentului regulament.
Art.14 (1) Masa lemnoasă, rezultată în urma tăierilor de arbori din spațiile verzi amplasate în
intravilan pe terenuri aparținând domeniului public al comunei Dobroești, se va distribui,in vederea
îndeplinirii unor necesități sociale ale comunității constând în alocarea necesarului de material
lemnos (lemn de foc) pe baza documentelor emise de Compartimentul Asistență social și Autoritatea
Tutelară – pentru persoanele defavorizate de pe teritoriul comunei Dobroești, potrivit prevederilor
legale

Dispoziții finale
Art.16 (1) Deșeurile vegetale (crengile, rădăcinile, frunzele, rumegusul, rezultate în urma tăierilor
de arbori/arbușți și/sau intervențiilor de tăieri de orice fel în coroana arborilor/arbuștilor din spațiile
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verzi amplasate în intravilan, pe terenuri aparținând domeniului public al comunei Dobroești), vor fi în
încărcate, transportate și predate prestatorului serviciului de salubritate,
(2) Pentru realizarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1), prestatorul autorizat/ deținătorul
contractului pentru lucrări de tăiere și a intervențiilor cu tăieri de orice fel în coroana arborilor din
comuna Dobroești are obligația de a încheia un contract/colaborare pentru preluarea acestor deșeuri cu
prestatorul serviciului de salubrizare.

Sancțiuni
Art.17 (1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:
a) încălcarea prevederilor de la art. 4, în cazul persoanelor fizice se sancționează cu amendă
cuprinsă între 200 și 1000 lei, iar în cazul persoanelor juridice se sancționează cu amendă cuprinsă
între 1000 și 5000 lei;
b) înălcarea prevederilor de la art. 7, alin. (1), lit. f) și j) și art. 10, în cazul persoanelor fizice
se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 500 lei, iar în cazul persoanelor juridice se
sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 1000 lei;
c) înălcarea prevederilor de la art. 16, alin. (1) în cazul persoanelor fizice se sancționează cu
amendă curpinsă între 100 și 300 lei, iar în cazul persoanelor juridice se sancționează cu amendă
cuprinsă între 400 și 600 lei.
(2) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se face de către agenți
constatatori din rândul angajaților Poliției Locale Dobroești, angajați ai Primăriei comunei Dobroești
anume împuterniciți prin Dispoziții ale Primarului sau alte persoane împuternicite de către Primarul
comunei Dobroești.
Art.18 (1) Contravențiilor prevăzute la art.14, le sunt aplicabile dispozițiile Ordnanței Guvernului nr.
2/ 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
180/ 2002, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local.
(3) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în termen de cel mult
48 de ore de la data comunicării procesului-verbal, agentul constatator fiind obligat să facă această
mențiune expresă în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.
(4) Contravenienții sunt obligați să repare în natură sau prin echivalent bănesc toate prejudiciile
materiale produse prin încălcarea prezentului regulament și consemnate ca atare în procesul verbal de
constatare și sancționare a contravenției ori anexele la acesta.
Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

PRIMAR,
Valentin Laurențiu CONDU

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DOBROEȘTI
Adrian DUMITRESCU
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Anexa nr. 1 la Regulament aprobat prin HCL nr. __ / _____

AUTORIZAȚIE DE TĂIERE ARBORI/ ARBUȘTI
Nr. ______ / ____________

Urmare a solicitării nr. _____ / ___________ se autorizează (prestatorul autorizat / persoana
juridică / persoana fizică) pentru:
Tăierea
unui
număr
de
____
arbori/arbuști,
din
următoarele
considerente:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
pe amplasamentul/ aplasamentele:
______________________________________________________________________________
Condiții de respectat, dacă este cazul:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
pe amplasamentul/ amplasamentele: ________________________________________________.
Totodată, aveți obligația de a planta minim ___ arbori de minim 4 metri înălțime, având
diametrul de 12 cm la înălțimea de 1 metru de la colet (sol) / din aceeași masa foliară, în campania de
plantări din primăvara/ toamna anului ____, pe amplasamentul _____________________ situat în
comuna Dobroești, notificând în scris Primăria comunei Dobroești cu minim 3 zile înainte de data
plantării.
Prezenta Autorizație de tăiere nu exonerează solicitantul de la obligațiile impuse de normele
tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase și reglementărilor privind circulația materialului
lemnos, activități pentru care atribuțiile legale revin structurilor silvice teritoriale abilitate, în condițiile
art. 9 din Regulament.
Prezenta Autorizație de tăiere este însoțită de Avizul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov
nr. ______ din ______.

Preşedinte Comisie de Autorizare,
Viceprimar
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Anexa nr. 2 la Regulament aprobat prin HCL nr. __ / _____

AUTORIZAȚIE DE TĂIERE ÎN COROANĂ ARBORI/ARBUȘTI
Nr. ______ / ____________

Urmare a solicitării nr. _____ / ___________ se autorizează (prestatorul autorizat / persoana
juridică / persoana fizică) pentru:
- lntervenție cu tăieri în coroana la un număr de ___ arbori/ arbuști din următoarele considerente :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
pe amplasamentul/aplasamentele:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Condiții de respectat, dacă este cazul:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
pe amplasamentul/amplasamentele:
_____________________________________________________________________________.
Prezenta Autorizație de tăiere nu exonerează solicitantul de la obligațiile impuse de normele
tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase și reglementărilor privind circulația materialului
lemnos, activități pentru care atribuțiile legale revin structurilor silvice teritoriale abilitate, în condițiile
art. 9 din Regulament.

Preşedinte Comisie de Autorizare,
Viceprimar
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Anexa nr. 3 la Regulament aprobat prin HCL nr. __ / _____

CERERE
privind emiterea Autorizatiei de tăiere/ intervenție cu tăiere în coroana arborilor

A. Solicitant:
Nume:________________________________

Prenume:______________________________

Adresa:______________________________________________________________________
Telefon: ___________________
Act de identitate: seria _______, nr. _____, emitent______________________________
Cod Fiscal: _________________
Asociația de Proprietari: _____________________________________________________________,
Sediu:_____________________
Reprezentată prin Președinte/Administrator:
__________________________________________________________________________________
B. Lucrarea vizează:
□ Domeniul Public
□

Adiacent

□

Locuință

□

Scuar

□

Cimitire

□

Loc de joacă

□

Aliniament
stradal

□

Parc

□

Altele

□ Domeniul Privat
C. Lucrarea supusă autorizarii:
Adresa: ________________________________________________________________
D. Ce se solicită:
Număr arbori/ arbuști

Operațiune
Tăiere
Intervenție cu tăiere în coroana arborilor/arbuștilor
E: Motivație:
□ Uscat ____ %

□ Lucrări edilitare

□ Afecteaza lucrarile edilitare

□ Construcții

□ Afectat biologic

□ Radacini care afecteaza

□ Acces pietonal

□ Acces auto, gabarit

□ Afecteaza vizibilitatea semnelor rutiere

Data:

Semnătura și ștampila:
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Anexa nr. 4 la Regulament aprobat prin HCL nr. __ / _____

DECLARAȚIE
Obligație plantare
Privind luarea la cunoștință a obligaților de plantare a minim 5 (cinci) arbori cu o înălțime de
minim 4 (patru) metri, circumferință de 12 cm, la înălțimea de 1 metru de la sol, prevăzuți cu balot de
pământ, tulpina arborilor dreaptă și nedeteriorată și fără ramuri rupte, pentru fiecare arbore solicitat de
tăiat, conform Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului
rezultat din spațiile verzi și alte terenuri situate în intravilanul comunei Dobroești.
Solicitant:
Persoană fizică
Nume, prenume: __________________________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________
Telefon: ________________________ adresă e-mail_____________________________________
Act de identitate: Seria: ______, nr.: ___________,
Eliberat de _____________________________ la data de _______________________
Persoană juridică, Asociatia de Proprietari/Locatari:
Denumire: __________________________________________________________________
CUI ___________________________ Nr. Reg.Comerțului ______________________________
Adresa/Sediu: ______________________________________________________________________
Reprezentant persoană juridică / Președinte / Administrator / Asociație de Proprietari:
__________________________________________________________________________
Telefon: ________________________ adresă e-mail_____________________________________
Numar de arbori in vederea plantarii: ___________
După executarea lucrărilor de tăiere autorizate, mă oblig să notific în scris, cu minim 3 zile anterior
plantării, prin Compartimentul Registratură al Primariei comunei Dobroești, cu privire la data plantării
arborilor în vederea verificării calității materialului dendrologic și recepția lucrărilor de plantare.
Data:

Semnătura persoanei fizice
Semnătura persoanei juridice și ștampila
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