
CLARIFICĂRI REFERITOARE LA REGULAMENTUL SPAȚIILOR VERZI 

 

Ca urmare a primelor reacții apărute din partea comunității referitoare la noul 

regulament al spațiilor verzi din municipiul Sibiu, aflat în consultare publică, facem 

câteva precizări suplimentare pentru a clarifica anumite aspecte: 

 

1. De ce e necesară încheierea unui acord între Primărie și cetățenii care doresc 

să se implice în îngrijirea spațiilor verzi?  

Pentru că orice colaborare, chiar și sub formă de voluntariat, se desfășoară mai 

corect dacă este reglementată. Datoria noastră, a Primăriei, este aceea de a ne asigura 

că zonele verzi sunt folosite în acest scop, că sunt bine îngrijite, în folosul cetățenilor 

care se bucură de acestea. De altfel, legislația garantează dreptul cetățenilor de a 

participa la amenajarea spațiilor verzi (Legea 24/2007, art. 2.), dar cu respectarea unor 

anumite norme. De aici, necesitatea încheierii unui astfel de acord.  

Cei care doresc să amenajeze sau să reamenajeze un spațiu verde o vor putea 

face doar sub îndrumarea personalului de specialitate din cadrul administrației locale, 

pentru a asigura respectarea prevederilor noului regulament și ghid al spațiilor verzi.  

Concret, lucrările de amenajare se pot executa doar cu material verde adaptat 

climei și mediului urban. Cetățenii vor fi îndrumați spre folosirea speciilor adecvate, 

care să nu afecteze sănătatea populației sau a ecosistemelor (spre ex: plante cu 

potențial alergenic, etc). În același timp, implicarea personalului specializat al 

Primăriei este necesară pentru dezvoltarea armonioasă și unitară a spațiilor verzi la 

nivelul întregului oraș. 

Pentru a avea un oraș cu zone verzi frumos și corect amenajate, ne dorim 

implicarea unui număr cât mai mare de cetățeni în această acțiune, dar este important 

că intervențiile să fie ordonate, reglementate și responsabile. 

 

2. Sunt prevăzute amenzi pentru intervenții neautorizate în zonele verzi?  

Da. Legea nr. 24/2007 indică aceste contravenții și amenzile aferente. În cazul nedorit 

în care acest lucru se întâmplă, vom fi nevoiți să aplicăm aceste sancțiuni care nu au 

mai fost precizate în noul Regulament pentru că sunt în vigoare la nivel național, prin 

legislația specifică. 

Exemplificăm doar câteva dintre aceste contravenții și amenzile prevăzute de lege:  

- pentru folosirea spațiilor verzi ca parcare, spre ex, pentru deteriorarea acestora 

sau a sistemelor de irigații, dacă există, amenda prevăzută este între 100 și 200 



lei pentru persoanele fizice și între 1000 și 10.000 lei pentru persoanele juridice. 

Aceeași amendă se va aplica și pentru aruncarea de deșeuri în spațiile verzi. 

- tăierile neautorizate sau vătămarea arborilor și arbuștilor, deteriorarea 

aranjamentelor florale și a gazonului, precum și distrugerea acestora prin 

poluare cu ape reziduale, chimicale, deșeuri de producție, produse petroliere 

sau alte substanțe nocive va fi sancționată cu amendă de la 200 lei la 1000 lei 

pentru persoanele fizice și de la 1000 lei la 5000 lei pentru persoanele juridice 

- tăierile în coroanele arborilor ornamentali din speciile tei, salcâm, castan, arțar, 

mesteacăn, stejar, plantați pe spațiile verzi aparținând domeniului public, 

precum și al celor plantați în aliniamentele din lungul bulevardelor și străzilor, 

cu excepția lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează 

siguranța traficului pietonal și rutier sau a imobilelor aflate în apropiere se 

sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele fizice și 

de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice  

PRECIZARE IMPORTANTĂ: Odată cu intrarea în vigoare a acestui nou regulament al 

spațiilor verzi în municipiul Sibiu, este interzisă toaletarea de către cetățeni a arborilor 

de pe domeniul public.  

- Construcțiile ilegale de pe spațiile verzi sau amplasarea diverselor obiecte 

menționate în regulament se sancționează astfel:  

● cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei pentru fiecare metru pătrat ocupat 

de construcții provizorii; 

● cu amendă de la 10000 lei la 20000 lei pentru fiecare metru pătrat de 

spațiu ocupat de construcții permanente;  

În plus, aceste construcții neautorizate se vor demola, iar terenul se va aduce la starea 

inițială, cheltuielile urmând să fie suportate de cel care a construit ilegal.  

 

În funcție de feedback-ul pe care îl primim din partea cetățenilor, vom continua să 

afișăm aici noi răspunsuri care să lămurească anumite aspecte ale noului Regulament. 

Vă mulțumim pentru implicare!  

 

 

 


