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În conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin .13 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică , republ icată , 

Primarul Municipiu lui Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat 
următorul proiect de hotărâre: 

Proiect de hotărâre 
pentru aprobarea Regulamentului privind protecţia, conservarea, dezvoltarea 

şi Întreţinerea spaţiilor verzi din Municipiul Sibiu 

care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Sibiu. 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris, până la data 
de 12 ianuarie 2022, propuneri , sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu 
privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii 
însoţit de documentele care justifică necesitatea adoptării actului normativ propus 
spre aprobare. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse 
la adresa de e-mail pms@sibiu.ro sau letric la sediul Primăriei Municipiului Sibiu 
din str. Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8. 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei la 
secţiunea https://sibiu. ro/consiliu/proiecte_dezbatere şi la Centrul de Informaţii 
pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. 

SECRETA ~ ENERAL 
Dorin ~ G Nistor 



ID Vll.A.5 

PROIECT 
JUDETUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

HOTĂRÂREA NR. .. .... . 
pentru aprobarea Regulamentului privind protecţia, conservarea, dezvolta~ea şi 

întreţinerea spaţiilor verzi din Municipiului Sibiu 1 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de ...... . 2022, 
Analizând: 
-referatul de aprobare nr.102791130.12.2021 privind oportunitatea promovării Proiectului de 

hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind protecţia , conservarea, dezvoltarea şi întreţinerea 
spaţii lor verzi din Municipiului Sibiu şi abrogarea HCL nr. 19/2000 privind protecţia, conservarea şi 
dezvoltarea spaţiilor verzi în Municipiului Sibiu, 

-raportul de specialitate nr.102823/30.12.2021 prin care Serviciul Juridic, Contencios şi Registrul 
Agricol propune aprobarea Regulamentului privind protecţia, conservarea, dezvoltarea şi întreţinerea 
spaţi ilor verzi din Municipiului Sibiu, 

Având în vedere următoarele: 

- protecţia , conservarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi este parte integrantă 
din strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Sibiu, reprezentând un obiectiv de interes public 
major, 

- legislaţia recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos , accesul liber pentru 
recreere în spaţiile verzi proprietate publică dar şi dreptul de a contribui la amenajarea spaţiilor verzi, 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică , republicată, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) şic), alin. 7 lit. i) şi j ), art. 136 alin.1 şi alin.8, art. 196 
alin.1 lit. a) şi art. 243 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1 . Se aprobă Regulamentul privind protecţia , conservarea, dezvoltarea şi întreţinerea 
spaţiilor verzi din Municipiului Sibiu, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.19/2000 
privind protecţia , conservarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi în municipiul Sibiu, având acelaşi obiect de 
reglementare. 

Art.3. Direcţia Tehnică , Direcţia Patrimoniu şi Cadastru, Serviciul Public Administrare Parcuri şi 
Zone Verzi , Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipilui Sibiu şi 
Serviciul Public de Management, Salubrizare şi Protecţia Mediului vor asigura executarea prevederilor 
prezentei hotărâri. 

în Sibiu la data de „ ... „„2022. 

Fodor .......--.. 
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SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ŞI REGISTRUL AGRICOL 

ID VII. A 5 
Nr. 102823/30.12.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
referitor la aprobarea Regulamentului privind protecţia , conservarea, dezvoltarea 

şi întreţinerea spaţiilor verzi din Municipiul Sibiu şi abrogarea HCL nr. 19/2000 privind 
protecţia, conservarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi în Municipiului Sibiu 

Analizând referatul privind oportunitatea promovării Proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului privind protecţia , conservarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor 
verzi din Municipiul Sibiu şi abrogarea HCL Sibiu nr. 19/2000 privind protecţia , conservarea şi 
dezvoltarea spaţiilor verzi în Mun. Sibiu, întocmit de iniţiator primar Astrid Cora Fodor, 
propunem Consiliului Local al Municipiului Sibiu aprobarea acestuia în forma prezentată de 
iniţiator , din următoarele motive: 

Adoptarea unui nou regulament privind protecţ ia , conservarea, dezvoltarea şi 

întreţinerea spaţii lor verzi din Mun. Sibiu este necesară datorită mod ificărilor legislative 
intervenite în decursul anilor precum şi din necesitatea ca o astfel de reglementare să fie 
adaptată nevoilor sociale şi de mediu care au trecut prin transformări în timp. 

Astfel, protecţia , conservarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi este parte 
i ntegrantă din strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Sibiu, reprezentând un obiectiv 
de interes public major, iar administraţia locală acţionează în vederea asigurării calităţii 

factorilor de mediu, a stări i de sănătate a popu laţiei şi a i ntegrităţii elementelor cadrului natural 
indiferent de deţinători , în sensul conservării şi protejării acestora . 

Atribuţi ile în vederea asigură ri i protecţiei, conservări i , întreţineri i spaţiilor verzi urmează 
să fie exercitate atât de autorităţile administraţiei publice locale precum şi de proprietarii 
spaţiilor, persoane fizice şi juridice, în cazul terenurilor proprietate privată . 

Analizând leg islaţia în vigoare, urmare a modificărilor intervenite în decursul anilor şi 
luând în considerare faptul că ultima reglementare aprobată prin hotărâre a consiliului local 
privind protecţia , conservarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi în Municipiul Sibiu nu mai 
corespunde nevoilor sociale şi de mediu actuale, este necesară adoptarea noului Regulament 
care să reglementeze protecţia, conservarea, dezvoltarea şi întreţinerea acestor spaţii precum 
şi abrogarea HCL-ului 19/2000 privind protecţia, conservarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi în 
Municipiului Sibiu . 

În conformitate cu prevederi le cu art. 129 alin. 2 lit. b) şic), alin. 7 lit. i) şi j) şi ale art. 196 
alin .1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ propunem Consi liului Local 
adoptarea unei hotă râ ri prin care să aprobe : 

- regulamentul privind protecţia , conservarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 
din Mun. Sibiu 



- abrogarea HCL Sibiu nr. 19/2000 privind protecţia , conservarea şi dezvoltarea spaţiilor 
verzi în Mun. Sibiu 

Subsemnaţii semnatari ai prezentului raport de specialitate certificăm În privinţa realităţii, 
valabilităţii şi legalităţii datelor Înscrise În conţinutul acestuia. Documentaţia poate fi promovată 
spre analiză şi dezbatere În şedinţa Consiliului Local, după Îndeplinirea procedurii dezbaterii 
publice. 

DIRECTOR TL NIC 

Ciprian Raliu /j,,,~ 

I 
SERVICIUL JURIDIC, CONSTNCIOS ŞI REGISTRUL AGRICOL 

ANDREEA PfţACHI 



Regulamentul privind protecţia, conservarea, dezvoltarea şi 

Întreţinerea spaţiilor verzi din Municipiul Sibiu 



PREAM BUL 

Prezentul regulament stabileşte obligaţii le persoanelor fizice şi juridice, precum şi ale 
administraţiei publice locale, cu privire la protecţia mediului, administrarea spaţii lor verzi ş i a 
vegetaţiei dezvoltată natural ş i/sau plantată în intravilanul municipiului Sibiu, în vederea asigurării 
calităţii factorilor de mediu, stării de sănătate a populaţiei, peisagisticii şi îmbunătăţirii calităţi i vieţii. 

Principalele acte normative care reglementează protecţia, conservarea, dezvoltarea şi 

întreţinerea spaţiilor verzi sunt: 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 
- Legea nr. 24/2007 republ icată privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

intravilanul l ocalităţi lor; 
- Legea nr. 348/2003 republicată privind Legea pomiculturii; 
- Legea nr. 46/2008 republicată privind Codul si lvic; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 
- Ordinul Ministerului Dezvo ltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1549/2008 actualizat, 

privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 21 /2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. 

Regulamentul stabileşte şi descrie, în conformitate cu prevederile legale amintite: 

- măsurile necesare în vedere admini strării spaţiilor verzi cu scopul atingerii obiectivelor de 
amenajare, conservare ş i dezvoltare a acestora; 

- condiţiile de autorizare a lucrărilor de amenajare şi reamenajarea a zonelor verzi în municipiul 
Sibiu; 

- reglementarea activităţilor care se desfăşoară pe spaţiile verzi şi stabili rea contravenţiilor în 
cazul încălcării prevederi lor prezentului regu lament; 

- condiţiile de avizare a tăierilor şi toaletărilor de arbori de pe domeniul public şi privat al 
municipiului Sibiu, situaţi în afara fondului forestier, precum ş i a celor situaţi pe proprietatea privată 
a persoanelor fizice ş i juridice, după caz. 

CAPITOLUL I. 
DISPOZIŢII GENERALE 

Art.I În municipiul Sibiu, protecţia, conservarea, dezvoltarea ş i întreţinerea spaţiilor verzi reprezintă 
un obiectiv de interes public major. Toate spaţiile verzi din municipiul Sibiu se supun prevederilor 
prezentului regulament, cu excepţ ia suprafeţelor aparţinând fondului forestier. 
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Art.2 Protecţia, conservarea, dezvoltarea ş i întreţinerea spaţi ilor verzi este parte integrantă din 
strategia de dezvoltare durab ilă a municipiului Sibiu, asigurând integrarea cerinţelor de conservare a 

naturii şi a diversităţii biologice, implementarea la nivel local a politicii naţionale pentru conservarea 
biodiversităţii, precum şi a obiectivelor convenţiilor, acordurilor şi programelor internaţionale ce 
privesc protecţia mediului şi utilizarea durabi lă a componentelor acestuia. 

Art.3 Protecţia mediului constituie obligaţia ş i responsabilitate tuturor factor ilor implicaţi , persoane 
fizice şi juridice. Administrarea spaţiilor verzi proprietate publică de pe raza municipiului Sibiu este 
exercitată de autorităţi le administraţie i publice locale ş i de alte organe împuternicite în acest scop. 

Art.4 Principiile care stau la baza prezentului regulament sunt cele regăsite în legislaţia de profil, 
respectiv: 
a)principiul integrării cerinţelor de mediu în celelalte politici sectoriale; 
b) principiul precauţiei în luarea deciziei; 
c) principiul acţiunii preventive; 
d) principiul reţinerii poluanţilor la sursă; 

e) principiul "poluatorul plăteşte"; 
f) principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural ; 
g) utilizarea durabilă a resurselor naturale; 
h) in formarea şi participarea publicului la luarea deciziilor, precum şi accesul la justiţie în probleme 
de mediu; 
i) dezvoltarea colaborării internaţ ionale pentru protecţia mediului . 

Art.5 Prin administrarea spaţiilor verzi se asigură îndeplinirea următoare lor obiective: 

a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor; 

b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţi ilor verzi privind ape le, solul , schimbările 
climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţi i populaţiei, protecţiei mediului şi as igurări i 

calităţii vieţii; 

c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei ş i a calităţ ii spaţi ilor verzi; 

d) elaborarea ş i aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea ş i menţinerea spaţiilor verzi în 
starea corespunzătoare funcţiilor lor; 

e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu 
vegetaţie; 

f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţi i verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a 
terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural. 
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Art.6 Spaţi i le verzi sunt cele descrise la art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 24/2007 republicată, privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intrav ilanul local ităţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prin noţiunea de spaţiu verde, conform prezentei hotărâri , sunt definite 
următoarele categorii de suprafeţe de teren din intravilanul localităţi lor: 

a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, faşii plantate; 
b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată: 

I. grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de 
agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ; 

2. cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, 

instit uţii, edificii de cult, cimitire. 
3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă; 

c) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive; 
d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă; 
e) culoare de protecţie faţă de infrastructură tehnică; 
f) păduri de agrement; 
g) pepiniere şi sere. 

Art. 7 Responsabilitatea administrării spaţiilor verzi aparţinând domeniu lui public şi privat al 
municipiului Sibiu este în sarcina autorităţilor publice locale şi a altor organe împuternicite în acest 
scop, iar cea privind spaţii le verzi proprietate privată este în sarcina proprietarilor, cu respectarea 
prevederilor actelor normative în vigoare. 

Art. 8 Autorităţ i le admin istraţiei publice locale au obl igaţia de a ţ i ne ev idenţa spaţ i i l or verzi de pe 
teritoriul unităţi lor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spaţi i lor verzi, pe care le 
actualizează ori de câte ori intervin modi ficări. Scopul acestuia este de a organiza folosirea raţiona l ă 

a spaţiilor verzi, a regenerări i şi protecţiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al 
schimbărilor cantitative şi calitative, asigurarea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţi i lor şi 

cetăţenilor cu informaţii despre spaţiile verzi. 

Capitolul li . 
Administrarea spaţiilor verzi din municipiul Sibiu 

Administrarea spaţiilor verzi aparţinând domeniului public ş i privat al municipiului Sibiu 

Art. 9 Modul de administrare a spaţiilor verzi ş i a mobilierului urban aferent domeniului public şi 
privat al municipiului Sibiu se stabileşte de către Consiliul Local al municipiul Sibiu. 

Art. 10 Administrarea spaţii lor verzi aparţinând domeniului public şi privat al municipiulu i Sibiu se 
realizează cu respectarea prevederilor Planu lui Urbanistic General şi al Regulamentu lui de Urban ism 

3 



al municipiului Sibiu şi este corelată cu obiectivele ecologice, socio-economice, ţelurile de 
gospodărire şi măsurile necesare pentru realizarea lor. 

Art. 11 (I) Lucrări le de amenajare, reamenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi de pe raza municipiului 
Sibiu, cu excepţia spaţii lor verzi proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, se execută de către 
Serviciul Public Administrare Parcuri ş i Zone Verzi sau de către operatorii economici aflaţi în relaţii 
contractuale cu municipiului Sibiu sau cu serviciile publice subordonate Consiliului local al 
municipiului Sibiu. 

(2) Prin excepţie, amenajarea, reamenajarea, gospodărirea şi întreţinerea spaţiilor verzi aparţ i nând 

domeniu lui public din jurul ansamblurilor de locuinţe se poate realiza ş i de către persoane fizice sau 
juridice (asociaţii de proprietari, organizaţii neguvernamentale, societăţ i comerciale etc), în baza unui 
acord de colaborare încheiat între Municipiului Sibiu şi solicitant. Acordul, Anexa I la prezentul 
Regulament, se încheie pe o perioadă determinată de timp, dar nu mai puţin de doi ani, cu 
ob ligativitatea păstrării destinaţiei iniţiale a zonei verzi. 

(3) În zona ansamblurilor de locuinţe, persoanele fizice şi juridice care solicită permisiunea pentru 
realizarea unor activ ităţi de amenajare a spaţii lor verzi, prevăzute la alin (2), au obligaţia de a obţine 
în prealabil şi acordul asociaţiei de proprietari, astfel încât şi ceilalţi locatari din bloc să fie consu ltaţi 

cu privire la propunerile de amenajare comunicate asociaţiei. Consultarea/ informarea locatarilor se 
va face de către asociaţia de proprietari, prin afişarea acestor propuneri la avizierul fiecărei scări din 
bloc. 

Administrarea spaţiilo r verzi proprietate privată 

Art. 12 Administrarea spaţii lor verzi proprietate privată a persoanelor fizice ş i juridice se face de către 
proprietarii acestora. 

Art. 13 Deţinătorii de terenuri pe care se găsesc perdelele şi aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi , 
parcurile, gardurile vii sunt obli gaţi să le întreţină pentru îmbunătăţirea capacităţi i de regenerare a 
atmosferei, protecţia fonică şi eoliană. (OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 

mediului) 

Art. 14 Consi liul Local al municipiului Sibiu adoptă măsuri obligatorii, pentru toate persoanele fizice 
ş i juridice, cu privire la întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, a curţilor şi împrejurimilor acestora, 
spaţiilor verzi din curţi şi dintre clăd iri, a arborilor şi arbuştilor decorativi. 

Capitolul III. 
Condiţii de aviza re şi proceduri privind tăierea şi toaleta rca de a rbori şi arbuşti de pe raza 

municipiului Sibiu din afara fondului forestier 
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A. Tăierea Arborilor 

Art. 15 ( ! )Tăierile de arbori şi arbuşti situaţi pe domeniul public şi privat al municipiului Sibiu, 
inclusiv Staţ i unea Păltiniş, precum şi de pe proprietatea privată a persoanelor fizice ş i juridice, nu este 

permisă decât în baza avizului emis de către Serviciul Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi, în 
urma evaluării stării fitosanitare a arborilor şi numai în situaţ i a când: 

- arborii sunt u scaţ i în proporţie mai mare de 60%; 

- arborii necesită tă ierea ca urmare a unor situaţii de forţă majoră cum sunt: cal amităţi naturale (vânt, 
furtună) sau alte activităţ i antropice. 

- coronamentul arborilor afectează acoperişul , terasele, ferest rele sau pereţii clădirilor; 

- arbori i sunt plantaţi la o distantă mai mică de 2 metri de zidurile imobilelor şi aduc în mod evident 
prejudicii bunuri lor materiale ş i imobilelor locatarilor (cu excepţia celor mai mici de 2 m, a plantaţiilor 
şi a gardurilor vi i); 

- în situaţ ia în care arborii prezintă semne evidente de declin biologic, scorburi pe trunchi ş i ramuri , 
coroane dezechi librate sau o stare fitosanitară precară, constituind un potenţial risc pentru siguranţa 
persoanelor ş i a clăd iri lor; 

- când sistemul radicular interferează cu reţelele edilitare subterane, aspect semnalat de societăţile 

comerciale care le exploatează; 

(2) Cereri le formu late pentru emiterea avizului de tăiere a arbori lor situaţ i pe proprietatea comună a 
persoanelor fizice şi juridice vor fi însoţite de acordul scris al tuturor proprietarilor. 

Art. 16 Primăria municipiului Sibiu, prin Serviciul Public Administrare Parcuri ş i Zone Verzi, va 
proceda, când situaţ ia impune, la recoltarea I toaletarea cu prioritate a arborilor ş i arbuşti lor uscaţi de 
pe domeniul public şi privat al municipiului Sibiu, a arborilor afectaţi de furtună, care blochează 
arterele de circulaţie stradale şi pietonale, căi le de acces, semnele de circulaţie şi reţele aeriene de 
ut i lităţi. În realizarea acestor operaţiuni, după caz, se va colabora cu Inspectoratul pentru Situaţi i de 
Urgenţă "Cpt. Dumitru Croitoru" Sibiu, potrivit legislaţi e i în vigoare. 

Art. 17 Defrişarea (tăierea de la bază) arbori lor ş i arbuşt i lor fo ioşi sau răşi noşi ş i scoaterea lor din 
rădăcină este permisă numai în baza avizului eliberat de Serviciul Public Administrare Parcuri ş i Zone 
Verzi, la cererea motivată a persoanelor fizice sau juridice (asociaţii lor de proprietari, societăţi lor 
comerciale etc), întocmită cu respectarea prevederilor art. 15. 

Art. 18 Pentru recoltarea arborilor sănătoş i este obligatorie obţinerea în prealabil a acordului Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Sibiu. 

5 



Art. 19 Recoltarea nucilor ş i castani lor comestibili de pe raza municipiului Sibiu se face cu respectarea 
prevederilor Legii Pomiculturii nr. 348/2003 cu obţinerea în prealabil a autorizaţiei de tăiere emisă de 
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu. 

Art. 20 După obţinerea avizelor, acordurilor sau autor izaţii lor stipulate în prezentul regulament, 
inclusiv marcarea şi cubarea masei lemnoase de către personalul si lvic autorizat, persoanele fizice şi 
juridice, vor întreprinde, din fonduri proprii, demersurile necesare pentru realizarea lucrărilor de tăiere 
a arbori lor de pe proprietatea privată a acestora. 

Art. 21 (!)Recoltarea arborilor s ituaţi pe domeniul public şi privat al municipiului Sibiu, din afara 
fondu lui forestier, se execută de către Serviciul Public Administrare Parcuri ş i Zone Verzi. 
(2)Arborii aprobaţi pentru tăiere , situaţi pe domeniul public şi privat al municipiului Sibiu, cu excepţia 
spaţiilor verzi proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, vor fi marcaţi şi cubaţi de angajaţii 
Ocolului Si lvic Sibiu, care vor întocmi documentele legale aferente valori ticării şi transportului masei 
lemnoase în cauză. 

Art. 22 Operaţiunile de tăiere şi toaletare a arborilor precum ş i cele de întreţinere a vegetaţ iei din 
incintele instituţiilor ş i servici ilor publice de pe raza municipiului Sibiu, se realizează din bugetele 
proprii. 

Art. 23 (!)Tăierile de arbori şi arbuşti necesare pentru amenajarea căilor de acces în locuinţele 
colective, amenajarea de parcări, amplasarea echipamentelor I construcţi ilor pe zona verde, săpături le 
executate pentru înlocuirea sau repararea de conducte, refacerea străzilor, diversele reparaţii şi 
intervenţii la reţelele edilitare subterane, se vor executa numai după obţinerea avizului de tăiere, 
inclusiv a avizului emis de către Agenţia pentru Protecţia Mediu lui Sibiu, anexă la autorizaţia de 
construire, iar executantul lucrării are obligaţia să refacă suprafeţele afectate, să replanteze arbori într
o măsură în care să compenseze masa foliară distrusă cu ocazia lucrărilor şi/sau să le aducă la starea 
iniţial ă. 

(2)Predarea amplasamentului şi efectuarea recepţiei după intervenţii sau la terminarea lucrărilor se 
real i zează de către o comisie constituită conform prevederilor legale în vigoare, în care este numit ca 
membru şi un reprezentant cu atribuţii în managementul/ administrarea spaţiilor verzi din cadrul 
aparatului specialitate al primarului municipiului Sibiu sau al serviciilor subordonate Consiliului 
Local, împuternicit să constate respectarea prevederilor prezentului regulament. 
(3 )Zonele verzi afectate de săpături vor fi aduse la starea iniţială, prin folusin:a de pământ vegetal, în 
strat de minim 20 de cm. Nu se acceptă balast, pietre sau alte materiale inerte în zonele verzi. În cazul 
în care pe amplasamentul afectat de săpătură există aliniamente de copaci , pentru a nu le afecta 
integritatea, lucrările efectuate în apropierea acestora se vor executa manual (l ICL 176 / 2017). 
( 4 )Zonele verzi care au fost afectate în urma unor evenimente organizate, se vor aduce la starea iniţială. 

Art. 24 Tăierile de arbori din aliniamentele stradale sunt interzise, cu excepţia unor situaţii întemeiate 
şi bine motivate, apl icându-se şi în cazul acestora condiţiile de tăiere stipulate la art. 15 şi art. 16 din 
regulament. Ulterior tăierii arborilor, se va proceda la extragerea cioatelor din alveolele stradale, 
precum şi la replantarea de arbori care se pretează aliniamentului stradal. 
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Art. 25 (I) Tăierea arborilor sănătoşi de pe raza municipiului Sibiu, s ituaţi în zonele monumentelor 
istorice, în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, se va face 
numai cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Sibiu. 
(2) Avizul acestei autorităţi nu se va solicita pentru: 

- operaţiuni curente de întreţinere a vegetaţiei: toa letări de arbori, cosirea vegetaţiei; 
- acţiuni care constau în eliminarea 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; 

- măsuri care privesc s i guranţa 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, inclusiv înlăturarea unor arbori uscaţi sau degradaţi care prezinta risc. 

Art. 26 Orice intervenţie de amenajare I reamenajare, reabilitare, restaurare sau înfiinţare care vizează 
un spaţiu verde aflat în zonele monumentelor istorice, în zonele de protecţie a monumentelor istorice 
şi în zonele construite protejate se va face numai cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte 
ş i Patrimoniu Cultural Naţional Sibiu. 

Art. 27 Autorităţile abi I itate să constate şi să aprobe tăierea arbori lor de pe terenurile amenajate ca 
spaţii verzi din intravilanul municipiului Sibiu, pot constitu i comisi i mixte de specialitate, atunci când 
luarea unei decizii este îngreunată din motive bine justificate. Componenţa comisiei de avizare se 
alcătuieşte din reprezentanţii Primăriei municipiului Sibiu, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, 
Direcţiei Silvice Sibiu, Serviciului Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi, Direcţiei pentru 
Agricultură Judeţeană Sibiu, Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional 
Sibiu , după caz. 

B. Toaletarea Arborilor 

Art. 28 Operaţiunea de toaletare a arbori lor este activitatea de întreţinere, realizată cu scopul de 
suprimare a anumitor părţi dintr-un arbore, în vederea mod ificării şi dirijării sevei către ramuri mai 
bine plasate. 
(2) Operaţiuni le de toaletare a arborilor pot fi grupate în următoarele tipuri de lucrări/intervenţii: 

a) curătarea coronamentului: îndepărtarea ramurilor moarte, în proces de uscare, bolnave, 
aglomerate, slab ataşate, fără vigoare, precum ş i a l ăstarilor lacomi. 

b) rărirea coroanei: procesul de îndepărtare a ramurilor (selectate în acest sens) pentru a creşte 
gradul de penetrare a luminii , circulaţia aerului şi reducerea greutăţii . 

c) ridicarea coroanei: procesul de îndepărtare a ramurilor inferioare pentru atingerea înălţimii 
optime a coroanei conform standardelor actuale. 

d) lucrări de restaurare a coroanei: tăierile specifice de restaurare a coroanei care au ca scop 
principal îmbunătăţirea structurii , formei şi aspectului arbori lor afectaţi de vandalism, fu rtuni sau au 
suferit operaţiuni de direcţionare prea puternice. 

e) reducerea coroanei: reducerea ramurilor din orice zonă, a arborilor, prin îndepărtarea a nu mai 
puţin de o treime din tota lul lungimii original al ramurii şi îndepărtarea a nu mai mult de o pătrime din 
diametrul coroanei şi suprafaţa acoperită cu frunze. 
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f) toaletare utilitară: constă în îndepărtarea unor ramuri pentru a preveni pierderea serviciilor de 
utilităţi, avarierea echipamentelor (se realizează cu scopul de a menţine utilizabil spaţiul necesar 
furnizării acestor servicii). Intervenţiile pentru crearea şi menţinerea distanţei faţă de reţeaua electrică 

se vor realiza doar cu personal calificat ş i cu informarea în prealabi l a deţinătorul ui reţelei. 

Art. 29 Perioade optime de toaletare a arborilor: 

a) toaletări de iarnă - se execută în perioada de repaus vegetativ, respectiv 15 noiembrie - 30 martie. 
Toaletările arborilor se execută începând cu luna noiembrie, până la sfârşitul lunii martie - cu excepţia 
perioadelor cu temperaturi foarte scăzute (sub - I O grade C), pentru a se evita dezbinarea ş i ruperea 
ramurilor. 

b) toaletări de vară - aceste intervenţii se realizează în perioada de vegetaţie, cu asigurarea condiţiilor 
de siguranţă maximă pentru arbori respectând prevederi le în domeniu, respectiv 15 între noiembrie -
30 martie. 

Art. 30 Lucrările curente de întreţinere a vegetaţiei care constau în toaletarea arborilor situaţi pe 
domeniul public ş i privat al municipiului Sibiu se realizează planificat, pe baza unui grafic. Serviciul 
Public Administrare Parcuri ş i Zone Verzi are obligaţia de a întocmi un grafic de toaletare prin care 
se va realiza o sectorizare a zonelor de intervenţie, precum şi o planificare a perioadelor în care se vor 
efectua aceste act ivităţi , în conformitate cu epocile de toaletare ş i cu respectarea intervalelor minime 
la care este permisă reluarea acestor operaţiuni. Acesta se va întocmi sub forma unui tabel ş i va 
prezenta eşalonat, locaţia şi perioada în care se vor realiza operaţi unile de toaletare. Se va avea în 
vedere ca în acest interval de timp să fie cuprinse toate cartierele municipiului Sibiu şi totodată ca 
aceste acţiuni să nu se repete mai devreme de cinci ani, evitându-se astfel degradarea arborilor. 

Art. 31 (I) Personalul care execută lucrările de tă iere sau toaletare ale arborilor trebu ie să fie calificat 
ş i instruit în acest sens. 
(2) Operaţiunile de tăiere sau toaletare ale arborilor situaţ i pe domeniul public sau domeniul privat al 
Mun. Sibiu se realizează de către Serviciul Public Administrare Parcuri ş i Zone Verzi. 

Art. 32 Este interzisă depozitarea pe domeniul pub lic al municipiu lui Sibiu a resturilor vegetale 
rezultate în urma opera\iunilor de toaletare a arborilor situaţi pe proprietatea privată a persoanelor 
fizice şi juridice (avizate în prealabil de către SPAPZV). Aceste deşeurile vegetale trebuie transportate 
la punctele de colectare a deşeurilor biodegradabile, de unde vor fi ridicate de colectorul autorizat. 

CAPITOLUL V. 
Condiţii de amenajare şi reamenajare a zonelor verzi prin plantări de material dendro-floricol 

Art. 33 (I) Amenajarea şi reamenajarea zonelor verzi aparţinând domeniul public al municipiului 
Sibiu prin plantări de arbori , arbuşti, flori anuale, bienale sau perene precum şi prin gazonări, de către 
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persoane fizice sau juridice, se poate face numai în baza acordu lui de colaborare, Anexa I la prezenlul 
Regulament, în urma solicitării scrise a persoanelor interesate, conform Art. 11 (2). 
(2) Condiţiile de încheiere a acordu lu i de colaborare între Municipiul Sibiu şi persoanele fizice şi 
juridice, pentru întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor verzi aparţinând domeniului public al Mun. Sibiu 
sunt prezentate în Anexa 2 la prezentul regulament (Ghid privind protecţia, conservarea, dezvoltarea 
şi întreţinerea spaţii lor verzi din Mun. Sibiu) 

Ar t. 34 Plantări le de material dcndro-floricol, având în vedere condiţiile climatice din municipiul 
Sibiu, se realizează în funcţie de specii, în următoarele perioade ale anului: 
- pentru flori anuale - luna apri l ie - iunie; 
- pentru flori bienale - 15 oct -15 noiembrie sau 15 martie -15 aprilie; 
- pentru flori perene - I 5oct -15 noiembrie sau 15 martie -15 aprilie; 

- arbori şi arbuşti - I noiembrie - 31 martie (exceptând perioadele de îngheţ) 
- arbori şi arbuşti cu balot - pe tot parcursul anului (exceptând perioadele de îngheţ) 

- pentru flori anuale: luna april ie - iunie; 
- pentru flori bienale: 15 oct -15 noiembrie sau 15 martie -15 apri lie; 
- pentru flori perene : I 5oct -15 noiembrie sau 15 martie -15 aprilie; 
- arbori şi arbuşti : I noiembrie - 31 martie (exceptând perioadele de îngheţ) 
- arbori şi arbuşt i cu balot: pe tot parcursul anulu i (exceptând perioadele de îngheţ) 

Art. 35 Plantările de material dendro-tloricol în zonele amenajate de-a lungul alin iamentelor stradale, 
a intersecţiilor şi a sensurilor giratorii se vor executa cu respectarea standardelor prevăzute de l eg i s laţia 

în vigoare. 

CAPITOLUL VI. 
Asigura rea i ntegrităţii ş i dezvoltarea spaţi i lor verzi din municipiul Sibiu 

Art. 36 Administraţia locală acţionează în vederea asigurării integrităţii elementelor cadrului natural, 
indiferent de deţinători, în sensul conservării şi protejării spaţiilor verzi din municipiul Sibiu. 

Art. 37 Schimbarea destinaţiei terenurilor încadrate ca spaţi i verzi , reducerea suprafeţe lor acestora ori 
strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora, cu excepţiile prevăzute de art. 
18 din Legea nr. 24/2007 republicată privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor. 
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Art. 38 (I) Construcţiile neautorizate pe spaţiile verzi se demolează şi terenul se aduce la starea 
iniţială, cheltuielile pentru efectuarea acestor lucrări fiind suportate în totalitate de persoana care a 
edificat construcţia. 

(2) Este interzisă ocuparea spatiilor verzi cu următoarele obiecte, fără a se limita la acestea: utilaje, 
caroserii, remarci, rulote, autovehicule, mărfuri, tonete, mese, grătare, materiale de construcţii, 

decoraţ i un i de orice fel, mopede, motociclete, garaje, uscătoare pentru rufe, garduri metalice, etc. 

Art. 39 Asociaţi i le de proprietari, societăţi le comerciale, alte persoane fizice şi juridice, administratori 
legali sau proprietari de imobile au obl i gaţia de a îngriji spaţiile verzi aferente clădiri lor acestora 
(respectiv perimetrul din jurul imobilului delimitat de garduri vii , căi l e de acces, trotuare, alei, etc) 
prin efectuarea curăţeniei, lucrări de cosit, greblat şi întreţinere a materialu lui dendro-tloricol. Sunt 
excluse lucrările de toaletare şi tăiere a arborilor situaţi pe domeniul public şi privat al Mun. Sibiu, 
precum şi plantarea de material dendrologic ş i floricol pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public 
al Mun. Sibiu, în lipsa unui acord de colaborare încheiat conform art. 11 (2). 

Art. 40 Autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarii de terenuri au următoarele obligaţii: 

( I) De a proteja vegetaţia spaţiilor verzi împotriva dăunătorilor în baza prognozelor şi avertizărilor 
tăcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuţii de prevenire, îndrumare şi control de specialitate 
pentru protecţia plantelor; 
(2) De a menţine starea de sănătate fitosanita ră a vegetaţiei din spaţiile verzi, prin realizarea măsurilor 
de prevenire a răspândirii şi de combatere a boli lor şi dăunători lor plantelor şi prin măsuri de carantină, 
sub directă îndrumare şi controlul de specialitate al unităţi lor fitosanitare pentru protecţia plantelor; 
(3) De a proteja spaţ i ile verzi împotriva bolilor şi dăunătorilor, acţ i une rea l izată, de regu lă , prin acţiuni 
preventive, metode biologice şi metodologii integrate. Aplicarea substanţe lor fitosanitare pentru 
combaterea bolilor şi dăunătorilor este strict limitată şi se realizează sub coordonarea instituţiilor 
fitosanitare şi de protecţia mediului; 
(4) De protejare a spaţiilor verzi, a dotărilor specifice sau mobi lierului urban specific prin intermediul 
instituţiilor de ordine publică abilitate conform legislatiei în vigoare; 
(5) I nstituţ i ile de ordine publică sunt obligate să acorde ajutorul solicitat de proprietarii şi 

administratorii spaţiilor verzi în vederea prevenirii şi combaterii actiuni lor ilicite de deteriorare sau 
distrugere a obiectivelor şi vegetaţiei din spaţiile verzi; 
(6) Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor 
de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de 
prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţi fic Ambrosia artemisiifolia, 
pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei 
pe terenurile intravilane sau extravilane. 
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(7) În scopul di strugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspând irii acesteia, proprietarii sau 
deţinătorii de terenuri, administratori i drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, 
sistemelor de irigaţi i şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între 
răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie 
a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări ş i 

metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii 
ambrozia. 
(8) Beneficiarii l ucrărilor de construcţi i au obligaţia ca pc terenurile afectate de lucrăr i să ia măsuri le 
necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia. 

CAPITOLUL VI. 

Contra"enţii şi sancţiuni 

Art. 41. Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a respecta prevederile actelor normative în vigoare 
care reglementează protecţia , conservarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi , încălcarea acestor 
prevederi putând atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală a vinovatului, după caz. 
Art. 42 Constatarea contravenţiilor ş i aplicarea sancţiunilor se face de către primar sau personalul 
împuternicit în acest sens prin dispoziţii din legi speciale. 

Art. 43 În situaţia în care, prin săvârşirea contravenţiei s-a produs un prejudiciu, acesta se recuperează 
în felul următor: 
a. Dacă exista tarif de evaluare a pagubelor, cu acordul expres al persoanei vătămate, persoana 
împuternicită să aplice sancţiunea, stabileşte şi despăgubirea pe baza de tarif, făcând menţiunea 
corespunzătoare în procesul-verbal. 
b. Dacă nu exista tarif de evaluare a pagubei , partea vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile conform 
prevederilor dreptului comun. 
c. În cazul în care prejudiciul este mai greu de determinat se va constitui o comisie de specialitate 
pentru stabilirea acestuia. 
Art. 44 ( I) Împotriva procesu lui verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii , se 
poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicarii sau înmânări i acestuia. 
(2) Plângerea însoţită de copia procesului verbal de constatare şi sanctionare a contraventiei, se depune 
la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. 

CAPITOLUL VT. 
Dispozitii finale 

Art. 45 Procedura constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se completează cu prevederile 
Ord. nr. 2/200 I privind stabil irea şi sancţionarea contravenţii lor. 
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Art. 46 Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestu ia după aprobarea lui prin 
Hotărâre de Consil iu Local. 

Art. 47 La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă ori ce alte dispoziţii contrare 
acestuia. 
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ANEXA 1 la Regulament 

ACORD DE COLABORARE 

1.CONDIŢII GENERALE: 

1.1 Prezentul Acord de Colaborare este guvernat de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Sibiu nr. I pentru aprobarea Regulamentului privind 
protecţia , conservarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din Mun. Sibiu. 

2. PĂRŢILE IMPLICATE: 

2.1 MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în _____ , având cod fiscal nr. , reprezentat 
prin : , în calitate de PROPRIETAR 

ş i 

2.2 cu sediul în 

__________ Str. ----------' nr. __ , bi. __ , se ___ , ap 

___ , jud _________ , te. ________ , având nr. de înregistrare 

CUI __________ ,email ________________ ____ _ 

reprezentată I în calitate de solicitant: 
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2.3. Dl. I Dna. 

identificat cu C.I. seria --' Nr. având C.N.P. 

în calitate de solicitant. 
---------------~ 

Au convenit de comun acord următoa rele: 

3. OBIECTUL ACORDULUI 

3.1 Obiectul acordului de colaborare îl constitu ie dezvoltarea unui proiect ce vizează 

responsabilitatea persoanelor fizice sau juridice faţă de mediul înconjurător, faţă de 
conservarea zonelor verzi, precum ş i promovarea şi întărirea parteneriatelor ca factor 

primordial în dezvoltarea societăţii. 

3.2 În baza prezentului Acord de colaborare, municipiul Sibiu, în calitate de proprietar al 
terenului cu destinaţia de spaţiu verde, aflat pc domeniul public a l municipiului Sibiu, situat 
ad ministrativ la adresa , având suprafaţa totală 
de mp, încredinţează solicitantului accesul pe teren în vederea desfăşurării 

activităţilor de amenajare, reamenajare, întreţinere, în conformitate cu obligaţiile prevăzute în 
Regulament privind protecţia, conservarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din 

municipiul Sibiu ş i anexele acestuia. 

4. DURA TA ACORDULUI DE COLABORARE 

4.1. Prezentul Acord de colaborare se încheie pc o durată de _ _ luni, începând cu data de 
____ până la data de ___ _ 
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5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

5.1. P roprietarul are drept de a solicita informări din partea solicitantului cu privire la 
operaţiunile exercitate În legătura cu terenul În vederea amenajării, reamenajă rii ş i Întreţinerii 

acestuia, În baza prezentului acord de colaborare. 

5.2. Proprietarul are dreptul de a verifica respectarea de către solicitant a schiţei de amenajare 
aprobate, notificând solicitantul În situaţia În care aceasta nu este respectată. 

5.3. Proprietarul arc dreptul să modifice/ să denunţe în mod unilatera l prezentul acord de 
colaborare privind amenajarea şi I sau Întreţinerea spaţiilor verzi publice, În condiţiile 

prevăzute de art 7.1. din prezentul Acord de colaborare dar ş i din motive excepţionale legate de 
interesul naţional sau loca l. 

5.4. Proprietarul are dreptul de a iniţia şi promova proiecte de investiţii pe zona verde care face 
obiectul prezentului Acord; 

5.5 Proprieta rul are obligaţia de a pune la dispoziţia solicitantului În termen de maxim_ zile 
lucrătoare de la data semnării prezentului Acord, terenul care face obiectul acestuia, conform 
Cap. 3, pct. 3.2. din Acord. 

5.6. Solicitantul are obligaţia de a gospodări În mod direct, pe riscul, cheltuiala ş i pe 
răspunderea sa, terenul cc face obiectul prezentului acord, cu respectarea prevederilor 
Regulamentul privind protecţia, conservarea, dezvoltarea şi Întreţinerea spaţiilor verzi din 
municipiul Sibiu ş i anexelor acestuia. 

5. 7. Solicitantul are obligaţia să prezinte proprietarului, la solicitarea acestuia, informări cu 
privire la operaţiunile exercitate asupra terenului în vederea amenajării , reamenajării şi 

Întreţinerii acestuia, În baza prezentului Acord de colaborare şi să respecte sch iţa de amenajare 
aprobată de proprietar. 

5.8. Solicitantul arc obligaţia de a folosi spaţiul conform destinaţiei, fără a monta/ depozita piese 
de mobilier sau a lte obiecte pe suprafaţa acestuia, fiind tota l interzisă schimba rea destinaţiei 
spaţiulu i verde. 

5.9. Solicitantul va aduce la cunoştinţa proprietarului orice fapte şi acte care pun În pericol 
integritatea suprafeţei ce face obiectul prezentului Acord sau Împiedică întreţinerea norma lă a 
acesteia; 
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5.J O. Solicitantul arc obligaţia de a restitui spaţiul verde aparţinând domeniului public al 
municipiului Sibiu, menţionat la art. 3.2 din prezentul acord, după expirarea duratei de 

valabilitate a acestuia, liber de orice sarcină, inclusiv investiţiile realizate, fără a solicita 
proprietarului achitarea contravalorii acestora; 

5. t t. Solicitantul va fi responsabil pentru toate daunele suferite de către municipiul Sibiu şi/sau 
orice asociat al acestuia ca urmare a sau în legătură cu neîndeplinirea obligaţiilor din acord de 
către solicitant, referitoare la modalitatea de executare a acestuia. 

6. REZILIEREA ACORDULUI 

6.1. În caz de neîndeplinire a uneia sau a mai multora dintre obligaţiile prevăzute expres la 
Cap.6 din acordul de colaborare, a obligaţiilor prevăzute de regulamentul privind protecţia, 

conservarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din municipiul Sibiu şi anexele acestuia, 
pentru o perioadă mai mare de 15 zile calendaristice, acordul este considerat reziliat de drept, 
fără să mai fie necesară vreo cerere de chemare în judecată, so maţie sau altă punere în 
întârziere, ori de o altă formalitate (pact comisoriu expres), solicitantul fiind de drept în 
întârziere la îndeplinirea termenului de 15 zile calendaristice, anterior menţionat. 

7. ÎNCETAREA ACORDULUI 

7.1. Cauzele de încetare a prezentului acord sunt : 

expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; 

prin acordu l de voinţă al părţilor semnatare; 

apariţia unei situaţii neimputabile părţilor care face imposibilă îndeplinirea acordului; 

prin rezilierea prezentului acord, în cazurile prevăzute la cap. 7. 

7.2. Prezentul acord de colaborare încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenţia 
unei insta nţe judecătoreşti , în cazul în care una dintre părţi: 
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nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la Cap.6 din acordu l de 
colaborare, a obligaţiilor prevăzute de regulamentul privind protecţia, conservarea, 
dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din municipiul Sibiu sau anexele acestuia; 

intră în procedura de insolvenţii; 

este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de 

lichidue (faliment) înainte de începerea executării prezentului acord de colaborare; 

îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare 
scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea 
/rezilierea prezentului acord de colaborare. 

7.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului acord de colaborare o va 
notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă 

efectele. 

7.4. Rezilierea, nulitatea, sau încetarea efectelor prezentului Acord nu va avea nici un efect 
asupra obligaţiilor executate între părţile contractante. 

8. RESPONSABILITATE 

8.1 Solicitantul răspunde pentru orice prejudiciu produs proprietarului prin: 

încălcarea actelor normative şi/sau a reglementărilor speciale în vigoare; 

dol; 

culpă în executarea Acordului; 

neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin prezentul Acord de 
colaborare sau a obligaţiilor prevăzute de Regulamentul privind protecţia, conservarea, 
dezvoltarea ş i întreţinerea spaţiilor verzi din Mun. Sibiu sau Anexele acestuia. 

8.2. Proprietarul va fi despăgubit potrivit legii pentru pagubele pricinuite ca urmare a 
întreţinerii necorespunzătoare a spaţiului verde care face obiectul prezentului acord de 
colaborare. 
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9. DISPOZIŢII FINALE 

9.1 Orice comunicare Între părfi , referitoare la Îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie 
transmisă În scris. 

9.2 Prezentul Acord de colaborare s-a Încheiat astăzi _I_ I __ În 2 exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte semnata ră. 

PROPRIETAR SOLICITANT 
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GHID PRIVIND PROTECȚIA, 
CONSERVAREA,

DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA 
SPAȚIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL 

SIBIU



1CAP.



4 5

Condițiile de încheiere a 
acordului de colaborare 
între persoanele fizice 
sau juridice și Primăria 
Municipiului Sibiu, pentru 
întreținerea și gospodărirea 
spațiilor verzi, aparținând 
domeniul public al 
municipiului Sibiu

Lucrările de amenajare, reamenajare și  
întreținere a spațiilor verzi aparținând 
domeniului public și privat al municipiului 
Sibiu se execută de către Serviciul Public 
Administrare Parcuri și Zone Verzi sau de 
către operatorii economici aflați în relații 
contractuale cu Primăria Municipiului 
Sibiu, sau cu serviciile publice subordonate 
Consiliului Local al municipiului Sibiu.
 Prin excepție, amenajarea, reamenajarea, 
gospodărirea și întreținerea spațiilor verzi 
aparținând domeniului public din jurul 
ansamblurilor de locuințe se poate realiza 
și de către persoane fizice sau juridice 
(asociații de proprietari, organizații 
neguvernamentale, societăți comerciale 
etc), în baza unui acord de colaborare 
încheiat între municipiului Sibiu și 
solicitant. 

Acordul, Anexa 1 la Regulament, se încheie 
pe o perioadă determinată de timp, dar 
nu mai puțin de doi ani, cu obligativitatea 
păstrării destinației inițiale a zonei verzi.

Solicitările persoanelor fizice și juridice 
pentru întreținerea și gospodărirea unui 
spațiu verde aparținând domeniului 
public al municipiului Sibiu, se depun la 
Serviciul Centrul de Informații pentru 
Cetățeni și Registratură din cadrul 
Primăriei Municipiului Sibiu sau online 
și vor fi însoțite de schița cu amenajarea 
propusă de solicitant. Schița va prezenta 
situația actuală și cea propusă privind 
vegetația, dotările existente și viitoare de 
pe amplasament, sau orice alte modificări 
care fac obiectul activității de amenajare 
sau reamenajare  a zonei verzi, comunicată 

spre aprobare.
Departajarea solicitărilor, pentru același 
amplasament, se va face luând în 
considerare complexitatea amenajării. 
Prioritate au solicitările care acoperă o 
gamă cât mai largă de dotări și servicii 
peisagistice. Solicitările asociațiilor de 
proprietari, de întreținere a spațiilor 
aparținând domeniul public din jurul 
ansamblurilor de locuințe, au întâietate.  
După aprobarea cererii, se va încheia între 
solicitant și Primăria Municipiul Sibiu, un 
acord de colaborare în vederea amenajării 
/ întreținerii  spațiului verde aparținând 
domeniului public al municipiului Sibiu, 
în care se prevăd drepturile și obligațiile 
fiecărei părți, la care se va anexa procesul-
verbal de predare-primire a spațiului 
verde, schița cu amenajarea aprobată, un 
exemplar al prezentului ghid,  precum 

și al regulamentului privind protecția, 
conservarea, dezvoltarea și întreținerea 
spațiilor verzi din municipiul Sibiu.
Modelul acordului de colaborare privind 
întreținerea și amenajarea spațiilor 
verzi aparținând domeniului public al 
municipiului Sibiu, de către persoane 
fizice sau juridice, este prezentat în Anexa 
1 a Regulamentului privind protecția, 
conservarea, dezvoltarea și întreținerea 
spațiilor verzi din municipiul Sibiu. 
Spațiile verzi pentru care a fost încheiat 
acordul de colaborare, în vederea 
îngrijirii și gospodăririi conform Anexei 
I a Regulamentului privind protecția, 
conservarea, dezvoltarea și întreținerea 
spațiilor verzi din municipiul Sibiu, vor 
fi amenajate și/sau întreținute fără a se 
solicita Primăriei Municipiului Sibiu plata 
lucrărilor executate. 
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Lucrările de întreținere a spațiului 
verde încredințat persoanelor 
fizice sau juridice, prin acord de 
colaborare, aparținând domeniului 
public al municipiului Sibiu, constau 
în:

a) lucrări de salubrizare a spațiului 
verde prin colectarea deșeurilor (deșeuri 
menajere, hârtii, ambalaje, etc.) cu 
o frecvență care să asigure o stare 
permanentă de curățenie;

b) lucrări de tundere a gazonului în 
perioada martie - noiembrie, cel puțin 
o trecere / lună, în funcție de condițiile 
climatice și gradul de dezvoltare a 
vegetației; efectuarea lucrărilor de tundere 
se va corela cu activitățile de întreținere 
a domeniului public (cosit vegetație) 
desfășurate de Municipalitate în baza 
contractelor de prestări servicii încheiate 
în acest sens;

c) lucrări de greblare a spațiilor verzi în 
perioada noiembrie-decembrie, cel puțin o 
trecere pe lună;

d) lucrări de plantare a materialului 
dendrologic și floricol în campania de 
plantări din primăvară (15 martie-15 
aprilie) și toamnă (15 octombrie -1 
decembrie );

e) udarea materialului dendrologic 
și floricol plantat: două intervenții /
săptămâna în perioada aprilie-mai și luna 
septembrie și trei intervenții / săptămâna  
în perioada iunie-august.

Lucrările sezoniere de întreținere a 
spațiilor verzi aparținând domeniului 
public al municipiului Sibiu, de către 
persoane fizice sau juridice, în baza 
acordului de colaborare,  se pot executa:

a) în regie proprie, prin grija beneficiarului 
acordului de colaborare încheiat cu 
Primăria Municipiului Sibiu;

b) de către o societate specializată în 
activități de grădinărit și arhitectură 
peisagistică, în baza unui contract;
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DE LA CĂTRE DISTANȚĂ 
STANDARD

Trotuar Orice proiecție orizontală de pe 
acesta 2,5 m

Pistă biciclete Orice proiecție orizontală de pe 
aceasta 3 m

Carosabil Ramuri arbore 4,5 m

DE LA CĂTRE DISTANȚĂ 
STANDARD

Ax central arbore Bordură 0,50 m

Ax central arbore Trotuar 0,60 m

Ax central arbore Corp iluminat 4 m

Ax central arbore Hidrant 1,5 m

Ax central arbore Stâlpi utilitari 3 m

Ax central arbore Utilități subterane 1,5 m

Ax central arbore Marginea drumului unde nu există 
bordură 3 m  

Linii directoare pentru plantarea 
arborilor în aliniamentele / alveole 
stradale.

Lucrări de plantare / tăiere 
/ toaletare a arborilor pe 
teritoriul municipiului 
Sibiu 

Înainte de orice planificare pentru 
realizarea unui aliniament de arbori 
sau arbuști se ține cont de prezența în 
zonă a rețelelor de utilități subterane 

și supraterane, aceasta determinând 
înălțimea varietății de arbori.

Distanțe verticale : Coronament – suprafețe aflate la sol

Distanțe laterale ale arborelui în raport cu diferite elemente de infrastructură
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Trotuar

FIG. 1 

1. Tutorii se vor îndepărta la 1 an de la plantare sau după cum
cum impune situația

Lateralele consolidate ale gropii 
de plantare cu rol de a proteja 
construcțiile adiacente

Bariera pentru rădăcini.
Se plasează la marginea trotuarului 
cu prioritate la fiecare llucrare de reabilitare
sau înlocuire a trotuarului pentru 
a proteja structura acestuia.

Coletul trebuie plasat deasupra
solului (a nu se acoperi cu pământ). 
Acesta see va proteja cu tub de protecție
PE sau PVC-gofrat sau special pentru
astfel de lucrări. 

Bermă de 8 -10 cm realizată din 
taluzarea pământului pentru 
optimizarea udatului și a retenției 
de apă apei. 

Strat de mulci (5 - 10 cm) 
În jurul trunchiului stratul se va aranja
sub formă conică.

Tutorii (min 2 buc) vor avea minim 
5 cm diametru și o lungime de minim 2 m. 

Adâncimea gropii = Înălțimea
rădăcinii ( a se măsura înainte 
de săpare pentru a evita 
obținerea unei gropi 
prea adânci)

Montarea tutorilor se va 
face la minim 15 - 30 cm 
sub nivelul balotului rădăcinii

Tutorii se vor monta la marginea 
balotului rădăcinii fără a penetra
balotul existent în cazul arborilor 
nou plantați.

Zona de sol care nu a fost săpată și care 
reprezintă baza de susținere a balotului 
rădăcinii și previne afundarea arborelui

Zona în care se intalează stratul de mulci trebuie să fie curățată
de orice resturi vegetale,pietre, etc. pentru a facilita creșterea 
optimă a rădăcinilor.

2. În locul de plantare se va construi o bermă dacă locația permite

4. Legăturile trunchiului cu turorii se va face în așa fel cât să permită 
creșterea trunchiului fără probleme. 

5. Bariera pentru rădăcini este obligatorie în vecinătatea carosabilului, 
bordurilor, trotuar, etc. A se poziționa conform schiței. Bariera se va 
instala doar în cazul de plantări noi de arbori.

3. Se vor respecta distanțele verticale și orizontale așa cum sunt 
specificate în ghid

OBSERVAȚII GENERALE:

SCHIȚĂ AMPLASAMENT ARBORE ÎN ALINIAMENTE STRADALE

Lățimea maximă a gropii de plantare = 2 x diametrul balotului
rădăcinii sau 1,5 m (cea mai mare dintre cele două)

Bariera pentru rădăcini 
când se  învecinează 
cu trotuarul trebuie să 
fie de minim 45  cm.

Bariera pentru rădăcini
când se învecinează cu 
bordura carosabilului
trebuie să fie de minim 
60 cm adâncime.

Materialul folosit pentru a realiza legăturile dintre
tutore și trunchi vor avea o lățime de minim 2 cm .
În jurul trunchiului unde se va realiza legarea, se va 
lăsa un spațiu liber (2-3 cm) pentru a permite creșterea 
trunchiului

Amestecul de umplutură/ pământul 
vegetal trebuie separat de orice impurități 
(pietre, lemne, etc.) iar compoziția trebuie să 
cumprindă și îngrăsământ organic (osmocote)
sau compost.

Se îndepărtează toate materialele care vin 
odată cu învelișul din material de iută
(sfori, sârme etc) impurități (pietre, lemne etc.)
Se întepărtează minim 2/3 din învelișul 
din material de iută sau în întregime dacă 
personalul specializat indică acest lucru.

Min 60 cm  Min 1 m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

Perimetrul în care se va amplasa 
stratul de mulci va fi pe întreaga suprafață 
a alveolei (dacă există) iar în celelate cazuri se
va asigura un minim de 1m diametru în
jurul trunchiului. 

Arbori de talie mare 10 – 12 m
Arbori de talie mare spre mediu 9 – 10 m 
Arbori de talie medie spre mică 7 – 9 m
Arbori de talie mică 6 – 7 m 

Arbori de dimensiune reduse și columnari 
se vor planta mai ales dacă spațiul este 
limitat. Speciile columnare se pot planta 
la distanțe mai mici între plante dacă se 
aprobă de către organele abilitate ale 
primăriei. 
Lățimile fâșiilor verzi situate în profilul 
transversal al drumului public, în funcție 
de felul plantației: 
- pentru plantații de pomi într-un șir: 
minimum 1,00 m;
- pentru plantații de arbuști: minimum 
0,75-1,00 m;
- pentru gazon și flori minimum: 0,75-1,00 
m.

Calitatea copacilor: 

Copacii aprobați pentru plantare  trebuie 
să îndeplinească standardele industriei de 
pepiniere, pentru a asigura dezvoltarea 
sănătoasă și viguroasă a rădăcinii și  cu 
rezistență naturală împotriva bolilor și 
/ sau infestării cu dăunători. Copaci cu 
vârfuri rupte sau tăiate necorespunzător, 
trunchiuri rănite, sau leziuni ale ramurii 
care nu pot fi corectate cu ajutorul unor 
tăieri minore, nu sunt acceptați pentru 
aliniamentele stradale.
Pentru ca arborii să îndeplinească 

standardele necesare, se va ține cont de 
următoarele aspecte: 
- circumferința tulpinii la 1 m înălțime de 
colet;
- tulpina să fie dreaptă, iar inserția 
primelor ramuri ale coroanei să fie la 
înălțimea de 2 - 2,20 m de la nivelul 
coletului;
- înălțimea arborilor să fie cuprinsă între 
2,20 - 6 m, 
-  coroana să fie bine formată și echilibrată;
- arborii să fie livrați cu balot de pământ;
- arborii să fie perfect sănătoși, fără boli și 
dăunători;
- arborii să fie însoțiți de certificate de 
calitate.
Rănirea scoarței arborilor pe suprafețe mai 
mari de 5 cm pe o parte a trunchiului poate 
duce la uscarea întregii plante. Rănirea 
circulară a scoarței duce la uscarea plantei.

Amendamente ale solului 

Amendamente aduse solului cum ar fi 
compostul sau aplicarea de nutrienți, 
se folosesc adesea pentru locații noi de 
plantare. Aceste amendamente nu sunt 
obligatorii în aliniamente stradale sau zone 
verzi deja existente unde plantele s-au 
adaptat solului , dar sunt recomandate  , 
dacă plantele nu s-au dezvoltat armonios 
sau suferă de modificări de ordin 
morfologic și fiziologic. În amestecul 
pentru plantat trebuie inclus pietriș, 
cel puțin ¼ din total, pentru aerarea 

Distanța de plantare între arbori 
pentru o dezvoltare optimă a 
coroanei:
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rădăcinilor, terenul din jur fiind de obicei 
foarte tasat .
Groapa de plantare a copacilor trebuie 
să fie excavată la  o adâncime egală cu 
înălțimea  rădăcinii și cu un minimum 
de 50 cm  mai largă decât diametrul 
balotului sau  rădăcinii. Pentru alveolele 
noi dimensiunile vor fi de minim 100 x 100. 
Solul excavat inițial ar trebui să fie plasat 
ca amestec pentru plantare fără resturi, 
buruieni, gazon și pietre mai mari de 5 cm. 

Modalitatea de lucru cu arborii:

Arborii trebuie manipulați astfel încât să 
se asigure protecție și sprijin complet sub 
balotul rădăcinii. Coletul rădăcinii trebuie 
poziționat imediat deasupra solului (a 
se evita acoperirea acestuia cu pământ). 
Rădăcina trebuie poziționată astfel încât 
ramurile coronamentului să se dezvolte 
optim în raport cu structurile din jur.
Pentru transport și manipulare, umiditatea 
balotului de pamânt trebuie să fie, în 
general, redusă (reavăn). Nu se permite 
uscarea balotului, fiind în pericol de uscare 
a rădăcinilor. 
 
Tutorii pentru arborii plantați

- Stratul de mulci trebuie să aibă în 
compoziție doar așchii de lemn tratat 
corespunzător, cu dimensiuni cuprinse 
între 5 -10 cm și să fie lipsit ierburi, semințe 
de ierburi și de specii invazive. Aplicarea 
corespunzătoare a acestuia se face lasând 
o distanță de 5 cm față de trunchi și este 
esențială pentru reținerea umidității în 
sol, împiedicarea creșterii buruienilor 
și protejarea copacului în timpul cosirii 
vegetației. 

Udarea:

Stabilirea unui protocol de udare este absolut 
necesar pentru supraviețuirea  arborilor nou 
plantați. Arborii se vor monitoriza și uda o dată 
pe săptămână  arborii în lunile de vară și mai des 
în timpul perioadelor de secetă, până în mijlocul 
toamnei, dacă se răcește vremea - udările se răresc 
pentru a asigura o frecvență optimă de udare 
pentru speciile de arbori precum și a condițiilor de 
sol. 
Cantitatea minimă de apă în lunile de secetă este 
de 15 litri pentru fiecare 2 cm în diametru al 
tulpinii. 

Udarea se face pe berma din jurul arborelui și 
prin tubul instalat în jurul rădăcinii. Dacă arborele 
suferă după plantare și frunzele se ofilesc, se 
încearcă și o îmbăiere a arborelui în totalitate.

Acțiuni necesare 
după operațiunea 
de plantare
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Controlul buruienilor și lucrări de 
întreținere a stratului de mulci

Tăierile în timpul fazei juvenile ale 
arborilor

Îndepărtarea buruienilor trebuie făcută 
de câte ori este nevoie în sezonul de 
creștere activă. Lucrările de întreținere / 
înlocuire (la nevoie) a stratului de mulci 
sunt necesare pentru a menține umiditatea 

solului. Stratul de mulci este esențial 
și pentru protecția arborilor împotriva 
vătămării cauzate de cosit / tuns. 

Tăierile în timpul fazei juvenile a arborilor 
trebuie limitate la tăierea lăstarilor de 
la baza tulpinii și de pe trunchi până la 
înălțimea coronamentului dorită în zonă, și 
îndepărtarea crengilor moarte sau crescute 
din portaltoi la varietățile altoite pentru 
o dezvoltare eficientă a coronamentului 
și a rădăcinii. Acest tip de îngrijire este 

încurajat și nu necesită aviz de toaletare, 
dar trebuie realizat doar de personal 
autorizat și calificat. 

În general în mediul urban  populațiile 
de insecte și bolile afectează starea de 
sănătate a  arborilor. În mod normal dacă 
populațiile de insecte ajung la un număr 
foarte mare acestea provoacă o stare de 
disconfort general arborelui. Dacă se 
constată că insectele sau anumite boli pot 

pune în pericol viața arborelui în urma 
unei analize de risc precum și a consultării  
specialiștilor în protecția plantelor, se vor 
lua măsurile necesare în acest sens.

Management împotriva bolilor și a 
dăunătorilor
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TOALETAREA ARBORILOR
Toaletarea arborilor se realizează ținând 
cont de siguranța publică, sănătatea și 
longevitatea arborilor. Toaletările se 
efectuează în principal pentru corectarea 
coronamentului în vederea atingerii 
standardelor acestui ghid. Toaletarea 
trebuie să minimizeze defectele structurale 
și să încurajeze creșterea naturală precum 
și maximizarea coroanei în spațiul 

disponibil. 
Toate operațiunile de întreținere a 
arborilor trebuie efectuate doar de 
personal calificat, cu respectarea 
standardelor din domeniu. Se vor evita 
perioadele de căldură sau cele de frig în 
timpul toaletărilor.
 

Proprietarii de terenuri au obligația de 
a lua măsuri de întreținere a arborilor 
situați în curți și incinte, ale căror crengi 
traversează  limita de proprietate, 
ajungând pe domeniul public al 
municipiului, prin realizarea de acțiuni 
de toaletare, conforme cu prevederile 
acestui ghid. Distanța optimă de înălțare 
a coroanei arborilor prin acțiuni de 
toaletare, este prevăzută la Secțiunea I 
a prezentului Ghid. Efectuarea acestor 
operațiuni se realizează în scopul 
menținerii distanței optime față de rețelele 
electrice din zonă, asigurarea vizibilității 
infrastructurii rutiere (corpuri de iluminat, 
indicatoare rutiere, etc) dar totodată 

trebuie să țină cont și de starea de sănătate 
a arborilor, coroborată cu promovarea 
unei creșterii cât mai naturale.
Efectuarea acțiunilor de toaletare care 
vizează reducerea coronamentului 
arborilor în procent mai mare  de 25%, 
se pot realiza doar cu avizul autorităților 
competente, acest aviz nefiind necesar 
pentru activități de toaletare minimale.
Acțiunile de toaletare a arborilor și 
arbuștilor situați pe terenurile proprietate 
privată a persoanelor fizice și juridice, 
se realizează cu avizul Serviciului Public 
Administrare Parcuri și Zone Verzi. 

Cerințe și standarde necesare în 
procesul de toaletare: 

Procedura de toaletare a arborilor situați 
pe proprietate privată a persoanelor 
fizice și juridice

Avizul pentru toaletarea arborilor situați 
pe domeniul privat se eliberează în urma 
unei cereri adresate Primăriei Municipiului 
Sibiu.
Responsabilitatea  toaletării arborilor 
situați pe proprietate privată revine 
proprietarului;
În funcție de zonă și de specia arborelui/
arborilor pentru care se solicită emiterea 
avizului de tăiere/toaletare, se pot solicita 
următoarele documente :

1. Acordul majoritar al locatarilor - se 
solicită pentru arbori situați în curți 
comune.
2. Acordul Direcției Județeane pentru 
Cultură Sibiu – se solicită pentru tăierea/
toaletarea arborilor situați pe proprietăți 
particulare, aflați  în zonele de protecţie 
a monumentelor şi în zonele construite 
protejate, în conformitate cu prevederile 
art. 19, alin. 5 din Regulamentul de 
Urbanism.

3. Autorizația Direcţiei pentru Agricultură 
Județeană Sibiu – se solicită doar pentru 
tăierea nucilor situați pe proprietăți 
particulare, în conformitate cu prevederile 
Legii Pomiculturii nr. 348/2003.

4. Autorizația de construire se solicită 
pentru tăierea arborilor situați pe terenuri 
proprietate particulară, pe care urmează 
să se desfășoare lucrări de investiții pentru 
care s-a emis autorizație de construire.

Documentele solicitate mai sus au caracter 
obligatoriu, în funcție de fiecare caz în 
parte. Neanexarea acestora, prezentei 
cereri, pot conduce la respingerea/
neaprobarea cererii.
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Reguli de toaletare:

Tipuri de toaletare

Toaletarea arborilor se avizează în 
urma unei evaluări prealabile, realizată 
individual pentru fiecare arbore. Nu este 
admisă înlăturarea a mai mult de 25 % 
din coronamentul funcțional al arborilor 
pe durata unui an calendaristic (și la 
mai puțin de 3-5 ani). În urma toaletării 
coronamentului, arborele nu trebuie să 
aibă un aspect fizic inestetic. 

Fiecare arbore este unic din punct de 
vedere al formei și structurii sale, iar 
uneori toaletarea  nu se poate încadra 
în cadrul regulilor trasate. Solicitantul 
avizului de toaletare este responsabil 
pentru orice formă de degradarea 
arborilor, ca urmare a nerespectării 
regulilor de toaletare prezentate în acest 
ghid.

Există șase tipuri de toaletare care se 
pot realiza pe arborii maturi. Înainte 
de operațiunile de toaletare, personalul 
trebuie să fie familiarizat cu aceste tipuri 
de lucrări definite și descrise după cum 
urmează:

1. Curățare coronament: 
Îndepărtarea ramurilor: moarte, în 
proces de uscare, bolnave, aglomerate, 
slab atașate, cu vigoare slabă precum și a 
lăstarilor lacomi. 

2. Rărirea coroanei:
Procesul de îndepărtare a ramurilor 
(selectate în acest sens) pentru a crește 
gradul de penetrare a luminii, circulația 
aerului și reducerea greutății. 

3. Ridicarea coroanei 
Procesul de îndepărtare a ramurilor 
inferioare pentru a realiza înălțimea 
optimă a coroanei conform cu standardele 
actuale. 

4. Lucrări de restaurare a coroanei
Tăierile specifice de restaurare a coroanei 
au ca scop principal îmbunătățirea 
structurii, formei și aspectului arborilor 
afectați de vandalism, furtuni sau care au 
suferit operațiuni de direcționare prea 
puternice.

5. Reducerea coroanei
Reducerea ramurilor din orice zonă, a 
arborilor, prin îndepărtarea unei porțiuni 
nu mai puțin de o treime din totalul 
lungimii original al ramurii și îndepărtarea 
a nu mai mult de o pătrime din diametrul 
coroanei și suprafața acoperită cu frunze.

6. Toaletare utilitară
Constă în îndepărtarea unor ramuri pentru 
a preveni pierderea serviciilor de utilități, 
avarierea echipamentelor. Intervențiile 
pentru crearea și menținerea distanței față 
de rețeaua electrică se vor realiza doar 
cu personal calificat și cu informarea în 
prealabil a deținătorului rețelei.
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GHID DE TOALETARE

Toaletarea arborilor tineri 

Durata de viață a arborilor urbani, este în 
general mai redusă decât a celor care cresc 
în condiții naturale. Toaletarea arborilor 
încă de la început poate să îmbunătățească 
durata de viață și este un element dovedit 
ca fiind eficient din punct de vedere al 
costului, în sensul că reduce gradul de 
intervenție pe termen lung. Lucrările 
făcute la timp și în mod corect vor avea ca 
rezultat arbori mai siguri și cu mai puține 
ramuri defectuoase.

Reguli privind toaletarea arborilor tineri:

-Toaletarea este recomandată a fi făcută 
doar din al doilea sau al treilea an după 
plantare, pentru a consolida structura 
arborelui și doar cu lucrări minimale de 
curățare a coroanei la fiecare 3-7 ani.

-Trebuie păstrată forma inițială  a 
coronamentului și înălțimea trunchiului. A 
nu se tăia vârful arborelui.

-Distanța dintre ramurile principale trebuie 
menținută la cel puțin 45 cm. 

-Diametrul maxim al ramurii, în punctul 
unde se execută tăierea, nu trebuie să 
depăşească 5 cm în cazul arborilor din 
speciile/genurile Aesculus (castanul 
porcesc), Betula (mesteacăn), Fraxinus 
(frasin), Malus (merii), Populus (plopii), 
Prunus (prunii/ciresii), Salix (salciile), 
Quercus rubra (stejarul roșu) și Acer 
zaccharinum (arțar); și nu trebuie să 

depășească 10 cm în cazul arborilor din 
speciile/genurile Carpinus (carpen), Fagus 
(fag), Quercus (spejarii), Tilia (teii), precum 
și Acer pseudoplatanus (paltin de munte), 
Acer platanoides (paltinul de camp) si Acer 
campestre (jugastru).

Când este necesară îndepărtarea crengilor/
ramurilor foarte groase, cu diametru 
mai mare 10 cm, operațiunea de tăiere se 
realizează îndepărtat de trunchi, rezultând 
astfel un ciot. Este obligatoriu ca tăierea 
să fie gestionată astfel încât pe partea 
rămasă pe trunchi să mai existe o ramură 
ascendentă, intactă şi vie, care să aibă 
minimum o treime din grosimea crengii 
tăiate.

Toate tăierile se vor face de către personal 
calificat formal în arboricultură, cu 
unelte bine ascuţite, partea tăietoare 
fiind dezinfectată cu alcool tehnic (sau 
cu o soluţie 1:10 de înălbitor şi apă), iar 
tăieturile rezultate vor fi badijonate cu 
zeamă bordeleză sau un înlocuitor şi apoi 
vopsite cu o vopsea alchidică (în special 
în cazul plantaţiilor predispuse atacurilor 
ciupercilor xilofage). Aceste condiții se 
aplică în cazul tuturor tăierilor descrise 
în prezentul regulament. Pentru cazurile 
excepționale când este necesara tăierea 
ramurilor mai groase de 10 cm, se poate 
folosi fierăstrăul mecanic, inclusiv pentru 
tăierea anticipată de detensionare pentru 
a evita crăparea longitudinală a ramurii 
înspre tulpină. 

- nu vor fi efectuate intervenții de tăiere 
în părţile de coronament situate deasupra 
sau la o distanţă rezonabilă de instalaţiile 
învecinate (recomandări: >1 metru în cazul 
instalațiilor secundare — fibră optică, 
cablu TV, telefon ş.a.; >2 metri în cazul 
instalațiilor de transport electricitate, 
4kv-26kv).

- acolo unde este cazul, tăierile se 
vor realiza în măsura impusă de 
inconvenientele constatate, respectând 
principiile minim invazive descrise în 
prezentul regulament. În cazurile arborilor 
al căror coronament, în anumite puncte, 
a întrepătruns instalațiile, se vor tăia „la 

inel” acele crengi laterale care prezintă 
cel mai marcant inconvenient. Nu se 
vor secționa ramurile groase (> 5 cm în 
diametru), a căror direcție ascendentă le-a 
permis depășirea în înălțime a instalațiilor.

- rănile provocate prin executarea tăierilor 
se vor netezi şi badijona cu zeamă 
bordeleză sau cu un înlocuitor natural 
al acesteia şi apoi se vor unge cu vopsea 
alchidică de culoarea scoarţei (în special 
în cazul arborilor predispuși atacurilor 
ciupercilor xilofage).

În cazul toaletărilor utilitare se va ține 
cont de următoarele:

- trebuie evitate tăierile în timpul creșterii 
lăstarilor de primăvară și 
 în timpul toamnei, înainte de repaus.

- a se evita tăierile în timpul verii în 
general și mai ales asupra arborilor cu 
scoarță subțire pentru a evita arsurile 
provocate de soare. 

-speciile de foioase (fără frunză în timpul 
iernii): Toaletarea optimă se face în 
Noiembrie – Februarie, dar se pot face 
tăieri oricând în timpul anului în cazul 
situațiilor de siguranță.

-în situația arborilor aflați în dificultate 
trebuie menținută o suprafață foliară cât 
mai mare pentru a face față cât mai bine la 
condițiile de stres.

Recomandări cu privire la calendarul 
toaletărilor:
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- În caz de lezare sau tulburare: Dacă 
un arbore a fost lezat sau mișcat trebuie 
amânată toaletarea până când lemnul mort 
devine evident sau rana se cicatrizează (în 
mod normal 1 – 3 ani de la lezare). În aceste 
cazuri sunt recomandate lucrări de curățare 
a coroanei.

- În caz de neglijare: Arborii cărora nu li 
s-a asigurat o întreținere corespunzătoare 
ar putea să aibă nevoie de lucrări de rărire 
a coronamentului, reducerea dimensiunii 
sau chiar restaurarea totală a coroanei. 

Este obligatorie analiza foliară anuală, cel 
puțin pentru principalele bulevarde, şi 
aplicarea reţetei de revigorare a arborilor 
cu cantităţile prescrise de humus sau 
mraniţă, sare potasică (40% concentraţie), 
dolomită de calciu şi magneziu, etc. Se vor 
prevedea fonduri în buget pentru „analize 
foliare standardizate”

Arborii care prezintă un risc ridicat pentru siguranța populației se pot toaleta 
indiferent de timpul anului. 

Pentru a evita diferite situații negative 
pentru arbori se recomandă 
următoarele măsuri:
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GESTIONAREA VEGETAȚIEI

Orice tip de acoperire a solului: arbuști, 
iarbă sau alt tip de vegetației nu trebuie 
să depășească o înălțime de 60 de cm la 
mai puțin de 10 m de intersecții sau la mai 
puțin de 5 m față de o trecere de pietoni. 
Coronamentul arborilor în perimetrul 
intersecțiilor trebuie ridicat la o înălțime 
de minim 2.5 m deasupra trotuarului și 
aliniamentelor stradale și de 5 m față de 
carosabil. 
Curățenia stradală: Persoanele fizice și 
juridice care dețin proprietăți adiacente 
trotuarelor publice au obligația să întrețină 
curățenia în cazul în care nu sunt cuprinse 
în graficele de salubrizare. Este ilegală 

deversarea apelor uzate pe străzi, precum 
și aruncarea gunoiului măturat de pe 
trotuare, în rigole sau pe carosabil.
Dacă organele abilitate ale primăriei Sibiu 
constată că un arbore aflat pe proprietate 
privată constituie risc pentru siguranța 
persoanelor sau a bunurilor materiale sau 
este afectat de boli și dăunători care se 
pot extinde și afecta arborii din jur, se vor 
informa proprietarii cu privire la obligația 
aplicării tratamentelor fitosanitare pentru 
combaterea agenților patogeni.

Managementul vegetației în 
intersecții și pe străzi publice:
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Arborii de pe domeniul public trebuie 
să fie protejați și conservați, cu excepția 
situației în care un aviz a fost dat în acest 
sens pentru tăiere și înlocuire. Arborii de 
pe domeniul public care urmează sa fie 
îndepărtați trebuie înlocuiți cu aceeași 
specie sau cu alte specii care oferă o funcție 
ecologică, sanogenă și peisagistică similară 
la maturitate în condițiile în care locul de 
plantare oferă suficient spațiu pentru  a 
asigura acest lucru. Tăierea sau înlocuirea 
unui arbore fără aviz constituie abatere de 
la prezentul regulament. 

Organele abilitate ale primăriei vor elibera 
aviz de tăiere / toaletare în următoarele 
condiții: 

- arborii sunt uscați în proporție mai mare 
de 60%;

- arborii necesită tăierea ca urmare a 
unor situații de forță majoră cum sunt: 
calamități naturale (vânt, furtună) sau alte 
activități antropice.

- coronamentul arborilor afectează 
acoperișul, terasele, ferestrele sau pereții 
clădirilor;

- arborii sunt plantați la o distanță mai 
mică de 2 metri de zidurile imobilelor și 

aduc în mod evident prejudicii bunurilor 
materiale și imobilelor locatarilor 
(cu excepția celor mai mici de 2 m, a 
plantațiilor și a gardurilor vii);

- în situația în care arborii prezintă semne 
evidente de declin biologic, scorburi pe 
trunchi și ramuri, coroane dezechilibrate 
sau o stare fitosanitară precară, constituind 
un potențial risc pentru siguranța 
persoanelor și a clădirilor;

- când sistemul radicular interferează 
cu rețelele edilitare subterane, aspect 
semnalat de societățile comerciale care le 
exploatează;

Responsabilitatea municipalităţii este 
întreţinerea/dezvoltarea spaţiilor verzi 
şi asigurarea siguranţei lor publice. Prin 
urmare, Primăria nu va aproba sau iniţia 
lucrări de reducere a coroanei sau de 
îndepărtare a arborilor urbani decât în 
cazurile în care aceştia prezintă un pericol 
iminent şi justificat, pentru locuitori. 
Fiecare caz va fi documentat fotografic 
şi soluţionat în urma aprobării în scris a 
specialiştilor în domeniu (dendrologie, 
arboricultură, peisagistică) din cadrul 
direcţiilor şi instituţiilor locale abilitate         
   

TĂIEREA ȘI ÎNLOCUIREA ARBORILOR DE PE 
DOMENIUL PUBLIC

Primăria nu va înlătura un arbore şi nu 
va aproba intervenţii de tăiere nenecesare 
în coronamentul acestuia pentru alte 
motive invocate de cetăţeni, precum: 
îmbunătăţirea recepţiei TV-satelit; mărirea 
gradului de însorire a unor imobile sau 
grădini; atenuarea problemelor sezoniere 
sau naturale (căderi de frunze, de seminţe, 
de fructe, de polen, de excremente de 
pasăre ş.a.); pentru a permite accesul 
vehiculelor supradimensionate sau cu 
gabarit depășit; sau pentru alte motive 
similare. Abuzurile se vor pedepsi în 
conformitate cu prevederile legislației în 
vigoare.

În momentul tăierii sau toaletării avizul 
trebuie să fie prezent la fața locului.

Este obligatoriu ca persoanele care execută 
acțiuni de tăiere/toaletare a arborilor 
situați pe domeniul public sau privat 
să dețină și să prezinte la solicitarea 

organelor de control abilitate, avizul 
eliberat de serviciul competent din cadrul 
Primăriei Municipiului Sibiu.

Dacă procesul de tăiere/toaletare a 
arborilor este de natură să afecteze 
traficul rutier sau pietonal, măsurile 
de semnalizare necesare trebuie să fie 
conforme cu prevederile avizului emis de 
serviciul competent din cadrul Primăriei 
Municipiului Sibiu.

Înainte de îndepărtarea unui arbore 
de pe domeniul public, Serviciul Public 
Administrare Parcuri și Zone Verzi va lua 
măsuri de informare a locuitorilor din 
zonă, prin amplasarea pe trunchi a unui 
afiș de culoare galbenă, al cărui format 
standard se regăsește în ghid. Locuitorii din 
zonă vor avea în vedere această notificare 
și vor muta autovehiculele din perimetrul 
arborelui în ziua programată pentru tăiere. 
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STANDARDE ÎN ÎNLOCUIREA  
ARBORILOR

După tăierea unui arbore de pe spațiul 
public acesta trebuie înlocuit cu arbori 
adecvați zonei, ținând cont de următoarele 
aspecte:

- înlocuirea se va face cu aceeași specie sau 
o specie care îndeplinește aceeași funcție 
estetică sau utilitară a coronamentului;
 
- înlocuirea se va face exact în aceeași 
locație dacă nu s-a obținut o derogare 
specială;
 

- dacă amplasamentul original nu este 
adecvat pentru a permite înlocuirea se 
vor găsi soluții alternative, luând în calcul 
pierderile și beneficiile. Nu se vor executa 
operațiuni de regenerare a coroanei 
pentru arborii aflați în stare avansată 
de degradare sau declin biologic, a celor 
puternic înclinați, care prezintă risc crescut 
pentru siguranța persoanelor sau bunurilor 
materiale. La finalizarea evaluării de 
teren se va analiza posibilitatea înlocuirii 
acestora, decizia fiind susținută și  de 
documentarea fotografică a cazului sau de 
rezultatul evaluării cu aparatul tomograf

Analiza riscului arborilor

Proprietarii terenurilor private pe care se 
află arbori  care pun în pericol integritatea 
persoanelor, a clădirilor, a autoturismelor 
sau altor bunuri materiale, au obligația 
de a semnaliza corespunzător zona de 
risc, dacă aceasta implică domeniul public 
dar  și de a informa în regim de urgență 
serviciile abilitate ale Primăriei Municipiul 
Sibiu.
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Creșterea gradului de siguranță 

Reducerea pericolului asociat cu arborii 
de pe domeniul public și privat poate fi 
evitat prin inspecții regulate și lucrări de 
întreținere făcute la timp și inițiate de 
administrator.

Totodată se poate reduce riscul prin 
plantarea arborilor mai puțin problematici 
și care sunt dimensionați corespunzător 
pentru locația respectivă. 

Un arbore sănătos și viguros care 
beneficiază de lucrări de întreținere 
regulate și conforme este mai puțin 
probabil să provoace situații de risc, 
comparativ cu un arbore care este 
neîngrijit. Prevenția este cea mai bună 
soluție pentru a evita riscurile asociate cu 
arborii.

Reducerea riscului de pericol cauzat de un 
arbore se poate atinge prin îndepărtarea 
ramurilor rupte sau moarte, reducerea 
greutății ramurilor la capete, prin tăieri 
corespunzătoare prin suport mecanic al 
ramurilor și legări caracteristice. 

În anumite cazuri se recomandă ca 
anumite elemente să fie îndepărtate de sub 
coronamentul arborelui, cum ar fi: mese de 
picnic, bănci etc, precum și instalarea unui 
sistem de garduri care să împiedice accesul 
în zonă sau redirecționarea traficului 
rutier sau pedestru. 

Dacă nu există alte opțiuni de a contracara 
riscul atunci arborele trebuie îndepărtat. 

Tăieri de urgență:

În situația arborilor care prezintă un 
pericol iminent pentru siguranța publică 
și atunci când nu există alternative pentru 
păstrarea acestora, se poate interveni 
pentru îndepărtarea lor, fără aviz.

Persoana care întreprinde acțiunea de 
tăiere/îndepărtare a arborelui trebuie să 
dețină dovezi clare care  să susțină acest 
demers.

Măsuri pentru protecția arborilor 
aplicabile persoanele juridice care 
desfășoară activități de construcții, 
reparații și  reabilitare pe domeniul 
public al municipiului Sibiu

Arborii și arbuști de pe domeniul public 
trebuie să fie protejați de orice incidente 
cum ar fi: lezare, lovire, deteriorare, 
în timpul lucrărilor la infrastructură. 
Contractorii care dețin aviz de execuție 
trebuie să se supună prevederilor 
prezentului ghid și Regulamentului privind 
protecţia, conservarea, dezvoltarea și 
întreținerea spaţiilor verzi din municipiul 
Sibiu. Pentru a preveni lezarea arborilor 
de pe domeniul public, lucrările care se 
desfășoară în vecinătatea rădăcinilor  
trebuie reglementate. Nu se permite 
intervenția fără efectuarea, în prealabil, a 
instructajului personalului implicat. Pentru 
a evita lezarea rădăcinilor arborilor, 
intervențiile trebuie realizate manual.
Pentru a preveni lezarea arborilor situați 
în zone în care se desfășoară lucrări, se va 
lua măsura împrejmuirii cu gard pentru 
fiecare arbore în parte, incluzând și zona 

critică de protecție a rădăcinilor. Afectarea 
severă a rădăcinilor poate determina  
stabilitatea arborelui, iar lezarea scoarței 
poate să conducă la moartea plantei.
Zona de protecție a rădăcinilor trebuie 
prevăzută în planul de lucru pentru 
activitatea întreprinsă. 
Intervențiile de înlăturare / reparare a 
pavajului, asfaltului, activitățile de lucru la 
rețelele edilitare, instalarea sistemelor de 
irigații și alte lucrări se vor executa în afara 
zonelor de protecție a rădăcinilor dacă nu 
există o derogare în acest sens. 
Zona de protecție a rădăcinilor arborilor, se 
stabilește în conformitate cu figura nr. 2.
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Fig. 2 

ELEVAȚIE

Zona de picurare Zona de picurare

1 m 

EQ EQ

Săpături / Excavări în perimetrul arborilor 

     ZONA B
DIAMETRU = X

       ZONA A
DIAMETRU = 1/2 X

X=DIAMETRU COROANĂ

      ZONA C
DIAMETRU = 2X

NOTĂ:

1. Nu sunt permise lucrări în această zonă decât cu
un plan de lucru bine stabilit și aprobat.

2. Tăierea rădăcinilor mai mari de 5 cm în diametru
se poate face doar cu aviz prealabil și se execută doar de
către personal specializat sau în prezența unui specialist

3. Lucrările la rețeaua de utilități care necesită
instalarea echipamentelor la o adâncime mai mare
de 1 m sub rădăcini, necesită construcția/amplasarea
unui tunel de lucru pentru a nu afecta stabilitatea arborelui

Zona C = de 2 ori diamentrul coroanei

ZONA C  -  Linia maximă de dezvoltare
 a suprafeței radiculare/a rădăcinilor

ZONA A - Zona Critică de Protecție a Rădăcinilor

ZONA B-Linia de picurare / diametrul suprafeței foliare 
                           proiectat la sol 

PROTECȚIA ARBORILOR ÎN TIMPUL SĂPĂTURILOR
               ÎN PROXIMITATEA ACESTORA

VEDERE ÎN PLAN A RĂDĂCINILOR
Un plan de protecție a arborelui și solului
este necesar pentru toate proiectele. Acesta
 trebuie aprobat înainte de orice lucrare.

Zona B = 30 cm diametru pentru fiecare 2,5 cm diametru al trunchiului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

Echilibrarea și creșterea stabilității 
arborilor ale  căror rădăcini au fost afectate 
de lucrări, se poate realiza prin reducerea 
coroanei.

În figura nr. 2 sunt prezentate aspecte 
de calcul al zonei critice de protecție 
a rădăcinilor și perimetrul liniei 
de picurare. Aceste zone au cerințe 
diferite de protecție și este foarte 
important de înțeles cum aceste 
lucruri sunt interdependente. Deși 
schița prezintă zona de protecție 
a rădăcinilor,  nu trebuie pierdută 
din vedere protecția coroanei și a 
ramurilor. 

Calculul zonei de protecție al 
arborilor

ZONA A reprezintă zona critică de protecție a rădăcinilor (ZCPR) arborelui. 

Arbori comuni:  Raza ZCPR este egală cu 
jumătate din raza liniei de picurare a 
arborelui (linia de picurare reprezintă 
amprenta coroanei la sol). 

Arbori columnari: Raza  ZCPR este egală cu 
15 cm pentru fiecare 2.5 cm din diametrul 
trunchiului măsurat la 1 m de sol. 
Pentru arbori de dimensiuni reduse 
sau specii columnari, linia de picurare 
trebuie să fie egală sau mai mică cu ZCPR. 

Standardul minim al alveolei este de 120 
cm diametru. În zona alveolei arborilor nu 
se pot executa lucrări fără acord special în 
acest sens. 

Cerințe împrejmuire cu gard:
Zona critică de protecție a rădăcinilor 
trebuie să fie împrejmuită în permanență
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ZONA B reprezintă zona de picurare (amprenta coroanei la sol)

Zona alveolară este identificată ca fiind 
zona aflată direct sub coroana superioară a 
arborelui.
Arborii columnari: 
Raza zonei de alveolă este egală cu 30 
de cm pentru fiecare 2.5 cm  diametru al 
trunchiului măsurat la 1 m de la colet în 
sus. 

Lucrări de șantier se pot executa în această 
zonă în următoarele condiții:

- a fost întocmit și înaintat organelor 
competente din primărie, un plan, unde 
se prezintă cele mai bune practici de 
management care vor fi folosite pentru 
protecția arborilor din perimetrul 
lucrărilor;

- cele mai bune practici de management 
pentru protecția arborilor vor fi prezente și 

în planul de lucru / proiect tehnic;
- mai puțin de 30% din zona B este afectată 
de lucrări și rădăcinile mai mari de 2.5 
cm nu sunt afectate (Dacă acestea nu sunt 
respectate, lucrările trebuie făcute sub 
supravegherea unui personal calificat și 
autorizat);

Amplasarea indicatoarelor de protecție pentru 
arborii din zonele de lucru

Un indicator cu mesajul: Protejați arborele 
va fi amplasat pe fiecare arbore sau gard 
de protecție în perimetrul zonei de șantier. 
Constructorul va procura/confecționa 
și aplica aceste semne, iar organele 
responsabile ale primăriei vor constata în 
teren realizarea acestei obligații. 

Împrejmuirea cu gard definește zona de 
protecție a arborilor și  contribuie la trei 
cerințe importante:
 
1. Protejează coroana arborelui împotriva 
leziunilor cauzate de echipamente, sau alte 
activități;
 
2. Protejează rădăcinile și condițiile de sol 
în zona critică de protecție a lor. 
 

3. Informează cetățenii și executantul 
lucrărilor despre restricțiile ce se impun;
Împrejmuirea cu gard trebuie făcută 
înainte de începerea oricărei lucrări și 
trebuie să rămână în teren până la recepția 
lucrărilor. 

Pentru aliniamentele stradale de arbori se 
pot folosi garduri de protecție dispuse de-a 
lungul acestor aliniamente.

Gardurile de protecție pentru arbori

Fig. 3 PROTECȚIA ARBORILOR ÎN 
      TIMPUL LUCRĂRILOR

Alveola existentă

Bordură

Marginea trotuarului

Bordură

Marginea trotuarului

Aliniament stradal

NOTĂ:

A se lua în considerare vizibilitatea participanților
la trafic atât pietoni cât și autovehicule. De obicei se 
preferă un gard cu înălțime mai joasă între carosabil și 
trotuar

Gard de protecție 
  în jurul alveolei
 (1-2 m înălțime)

1. Arbore în alveolă-vedere în plan și ax vertical

2. Arbori în aliniamente stradale-protecție locală în jurul alveolei  

3. Arbori în aliniamente stradale-protecția întregului aliniament de spațiu verde

Gard de protecție de-a
lungul aliniamentului
stradal (1-2 m înălțime)

Aliniament stradal

Bordură
Gard de protecție 
în jurul alveolei (1-2 m înălțime)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU
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ÎNDEPĂRTAREA ȘI ÎNLOCUIREA 
PAVAJULUI / TROTUARULUI

Îndepărtarea pavajului / asfaltului existent 
care se află deasupra rădăcinilor este 
necesară uneori în perimetrul zonei critice 
de protecție al rădăcinilor (ZCPR) și al 
alveolei. În documentația necesară pentru 
obținerea avizului de lucrări trebuie 
descrise măsurile care se vor lua pentru 
protecția arborilor. În toate cazurile, 
rădăcinile trebuie protejate împotriva 
leziunilor care pot fi evitate. Spargerea și 
îndepărtarea pavajului  / asfaltului trebuie 
făcută cu mare grijă.

În momentul în care pavajul / asfaltul a fost 
spart în bucăți optime, se poate îndepărta 
cu grijă. Echipamentul folosit nu trebuie 
amplasat pe rădăcini expuse la suprafață. 
În condiții de uscăciune și temperaturi 
ridicate, rădăcinile rămase expuse la 
suprafață trebuie acoperite cu mulci în  
mai puțin de 1 oră de la expunere, pentru a 
menține umiditatea până la acoperirea lor 
la momentul oportun. 

Toaletarea rădăcinilor

Doar Serviciul Public pentru Administrare 
Parcuri și Zone Verzi poate aproba 
toaletarea rădăcinilor la nevoie când 
situația impune. Aceste lucrări se poate 
face doar sub supravegherea personalului 
specializat și autorizat.

Promovarea longevității arborilor și 
a pavajului / asfaltului  

 Incompatibilitățile dintre arbori și 
infrastructura rutieră (trotuar, șosea) 
precum și costul asociat acestora  pot 
fi preîntâmpinate  sau reduse prin 
următoarele practici:
 
-aerisirea și decompactarea solului pentru 
a permite pătrunderea în adâncime a 
rădăcinilor;

-găsirea unor soluții  pentru a pune 
la dispoziție un volum cât mai mare 
de pământ  și dezvoltarea cât mai 
optimă a rădăcinilor  pentru evitarea 
compactării solului în timpul lucrărilor la 
infrastructură;
 
-instalarea unor bariere pentru rădăcini 
înspre carosabil și trotuar  doar dacă 
contextul permite, este necesar să se 
permită  rădăcinilor să se orienteze de-a 
lungul aliniamentelor verzi. 

Raportarea lezării arborilor

Orice tip de lezare sau distrugere a unui 
arbore trebuie raportată în maxim 6 ore 
de la eveniment către organele competente 
ale primăriei cu dovezi fotografice. Toate 
lezările de natură mecanică sau chimică a 
ramurilor, trunchiurilor sau ale rădăcinii 
mai mari de 5 cm în diametru, trebuie 
raportate. 

Orice tip de lezare a arborilor care reduce 
vigoarea și longevitatea lor precum și 
deprecierea stării de sănătate dar nu 
necesită neapărat tăierea lui, constituie 
contravenție și se sancționează conform 
regulamentului pentru spații verzi.  Dacă 
se constată că prejudiciul este total se va 
proceda la recuperarea acestuia conform 
procedurii legale. 
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Lucrări de construcții / servicii 
care aduc prejudicii arborilor
- Lucrările de nivelare sau modificare 
a pantei solului pot aduce perturbări 
structurii solului și modificări ale 
biotopului rădăcinilor și al altor elemente 
vegetale. 
 
- Orice modificări aduse în zona alveolei 
arborilor legat de îndepărtarea solului sau 
adăugarea acestuia pot avea impact pe 
termen lung asupra sănătății arborilor;
 
- Lucrări de săpat, excavat, găurit pot 
avea impact considerabil asupra solului, 
rădăcinilor și a sistemului biologic care 
susține arborele și vegetația. Astfel de 
lucrări sunt interzise în zona critică de 
protecție a rădăcinilor;
 

- Practica utilizării în exces, an de an, 
a clorurii de sodiu sau natriu (sarea 
industrială) pentru degivrarea gheţii şi a 
zăpezii de pe străzi şi trotuare a condus 
la poluarea excesivă a solului cu ioni de 
clor, peste limita de toxicitate  stabilită 
pentru multe speciie la 10.000 ppm 
sau mg/l. Drept urmare, specii precum 
teiul, arţarul, paltinul, etc. plantaţi pe 
trotuare se usucă în primii 2-3 ani de la 
plantare, iar arborii bătrâni sunt şi expuşi 
putregaiului. Astfel, există riscul ca în 
viitorul apropiat locuitorii multor oraşe 
din România să fie lipsiţi de aer curat 
şi de umbră (ecoprotecţie) pe trotuare. 
Pentru prevenirea degradării arborilor 
trebuie adoptat modelul occidental pentru 
deszăpezire, cu acetat de potasiu (sau 
alte alternative) şi cu cât mai puţină sare 
industrială.

Măsuri de management preventiv pentru 
lucrările amintite mai sus:
- Se vor evita lucrările în alveola arborilor;
 
- Excavatul, săpatul pentru canalizare, 
rețele utilitare, linii de irigare etc., pot 
să necesite săpături pe sub sistemul de 
rădăcini. În cazurile excepționale în care 
este nevoie de tăierea unor rădăcini mai 
mari de 5 cm în diametru aceasta trebuie 
autorizată în prealabil și făcută conform 
standardelor în  în domeniu. 

- Se vor utiliza metode eficiente de 
protecție a arborilor cum sunt: săpatul 
manual, tehnologia de excavare folosind 
apa sau aerul comprimat. Excavatul prin 
tehnologia cu jet de apă are un risc mare de 
lezare a rădăcinilor dacă jetul de apă este 
folosit prea aproape de suprafața rădăcinii. 
 

-  Se vor lua măsuri de protecție a  
rădăcinilor expuse dacă acoperirea cu 
pământ nu se va realiza în aceeași zi;

- Se vor lua măsuri de protecție a 
rădăcinilor în prima oră de la expunere. Se 
pot folosi diferite materiale umezite care 
să acopere rădăcinile până la acoperirea 
acestora cu pământ. 
 
- Tăierea rădăcinilor care se află în afara 
zonei critice de protecție mai mici de 5 cm 
în diametru, expuse în timpul excavării, 
trebuie secționate suficient de lung până 
se ajunge la o porțiune de lemn mai dură,  
apoi se obturează spre vindecare. Este 
interzisă intervenția asupra rădăcinilor 
mai mari de 5 cm în diametru. 
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Folosirea echipamentului greu 
în construcții
Lucrările desfășurate pe domeniul public 
care includ echipament greu au potențialul 
de a aduce prejudicii solului și rădăcinilor 
prin compactare și reducerea nivelului de 
oxigen. Dacă apare acest fenomen, trebuie 
luate măsuri de aerare a solului. 

Folosirea a utilajelor de construcții grele, în 
zona critică de protecție a rădăcinilor este 
strict interzisă. Dacă se obține o derogare 
specială în acest sens, trebuie luate măsuri 
suplimentare de protecție în funcție de 
fiecare situație în parte.

Măsuri preventive care trebuie 
luate pentru protejarea arborilor 
în situația în care se operează cu 
echipamente grele în zona critică de 
protecție a rădăcinilor:

 - se va realiza o zonă tampon peste 
zona de protecție critică a rădăcinilor. 
Acest tampon va fi compus dintr-un strat 
de mulci (10 – 15 cm) umezit, iar deasupra 
acestuia se va așeza o placă de oțel de 
minim 2,5 cm. Acest tampon trebuie 
menținut pe toată durata lucrărilor. 
 

-trunchiul, ramurile și frunzișul trebuie 
spălate dacă au acumulat praf rezultat în 
urma lucrărilor; 

Proiectele de dezvoltare și utilitate majoră 
trebuie să se conformeze prevederilor 
regulamentului spațiilor verzi și ghidului 
aferent acestuia. 

Măsurile de protecție ale arborilor 
trebuie prevăzute și specificate înainte de 
începerea oricărui proiect și menținute pe 
toată perioada de desfășurare a lucrărilor.
Orice tip de lezare sau distrugere a unui 

arbore trebuie raportată în maxim 6 ore 
de la eveniment către organele competente 
ale primăriei cu dovezi fotografice. 

Toate lezările de natură mecanică sau 
chimică ale  ramurilor, trunchiurilor sau 
rădăcinilor mai mari de 5 cm în diametru, 
trebuie raportate. 

Dezvoltarea privată și Proiecte de 
utilitate majoră
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UDAREA ARBORILOR 

Recomandări de udare:

Arborii plantați de curând, incluzând 
speciile rezistente la secetă, sunt 
dependenți de o irigare suplimentară până 
la consolidarea lor (2 – 3 ani).
În perioadele de căldură excesivă, vânt sau 
secetă există posibilitatea ca recomandările 
de udare să nu se aplice întocmai;
Metoda sau cantitatea folosită poate să 
difere în funcție de compoziția solului, 
căldură, vânt, perioade de precipitații 
foarte crescute sau soluri cu un drenaj 
deficitar;
Udatul arborilor trebuie să folosească 
aceste linii directoare:

Arbori noi:
 
- În perioada de consolidare (1-3 ani) 
arborii trebuie udați în profunzime cu 
frecvența necesară. La fiecare udare se 
recomandă 15 litri pentru fiecare 2 cm 
diametru al trunchiului. 

 - Pe timp de secetă udatul plantaţiei 
tinere se va face cu 20-40 l apă/exemplar, 
cu repetarea operaţiei după alte 10 zile de 
secetă.
Standardul minim este următorul (pe luni 
de la plantare):
 
- 1-3 luni în adâncime de 4 ori pe lună sau 
de câte ori este nevoie;
 
- 4-6 luni în adâncime de 3 ori pe lună sau 
de câte ori este necesar;
 
- 7-12 luni în adâncime de 2 ori pe lună sau 
de câte ori este nevoie;

Arbori maturi:
 
- o dată pe lună (iulie – septembrie) sau de 
câte ori este nevoie în perioadele secetoase.
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Reguli de 
cosire gazon

Primăria Municipiului Sibiu va efectua 
lucrări de îngrijire  a vegetației în acord 
cu planul de lucru întocmit și actualizat de 
SPAPZV anual, pe toate suprafețele avute în 
administrare. Aceste lucrări se vor efectua 
de angajații SPAPZV precum și de agenți 
economici contractați în acest sens.
  
Pentru zonele verzi care nu se află în 
administrarea PMS, activitățile de tuns și 
cosit se vor efectua de persoanele fizice / 
juridice responsabile. 
    
Lucrările de cosit se vor desfășura în 
perioada martie - noiembrie, cu cel puțin 
o trecere / luna, în funcție de condițiile 
climatice și de gradul de dezvoltare a 
vegetației
  
Aceste lucrări se vor desfășura luând în 
considerare toate măsurile de siguranță 
pentru a proteja materialul dendrofloricol  
dar și a mobilierului urban, după cum 
urmează:
Înainte de începerea lucrului propriu-zis 
se va face verificarea întregii zone pe care 
se va folosi motocoasa/mașina de tuns și 
se vor îndepărta toate pietrele, crengile și  
corpurile  străine ce ar putea fi aruncate de 
utilaj.

În zonele cu obstacole (rădăcini, ţevi, 
buturugi) care nu pot fi îndepartate și 
care sunt ascunse în suprafaţa gazonului, 

acestea vor fi marcate în prealabil cu țarusi 
de lemn pentru a fi cât mai vizibile de către 
lucrător.

Cosirea vegetației se va face pe întreaga 
suprafață, în mod uniform, fără a se lăsa 
spații asupra cărora să nu se intervină.
Înălțimea optimă de desfășurare a 
lucrărilor de îndepărtare a vegetației este 
de maxim 20 cm. 
 
a) La trecerea cu coasa în vecinătatea 
arborilor și arbuștilor se va acoperi tulpina 
cu manșon de cauciuc sau furtun de plastic;

b) La trecerea cu coasa în vecinătatea 
mobilierului urban se va acoperi cu prelată 
sau alte materiale de cauciuc;

c) În ceea ce privește protejarea 
aranjamentelor florale, lucrările de 
cosire se vor face cu maximă atenție fără 
a depăși marginea acestora  Marginea 
aranjamentului se poate delimita cu 
material de plastic (tip gărduleț ondulat de 
culoare verde);
 
d) Îndepărtarea vegetației din jurul 
plantelor (arbori, arbuști, flori) se poate 
face în mod manual sau cu foarfecă de 
grădină, fără a leza plantele;

e) La trecerea cu coasa în vecinătatea 
autovehiculelor sau a altor bunuri private 
se va proceda la acoperirea / protejarea cu 
ajutorul unei prelate;

f) Iarba sau vegetația rezultată în urma 
acestor lucrări trebuie greblată,  măturată 
și colectată de pe spațiul verde, alee, 
trotuar, stradă și depozitată în containerele 
speciale puse la dispoziție de către 
operatorul de colectare și salubrizare;
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  Plantările de material dendrofloricol, 
având în vedere condiţiile climatice din 
municipiul Sibiu, se realizează în funcţie de 
specii, în următoarele perioade ale anului:

- pentru flori anuale - aprilie - mai;

- pentru flori bienale - 15 oct -15 noiembrie 
sau 15 martie -15 aprilie;

- pentru flori perene - 15oct -15 noiembrie 
sau 15 martie -15 aprilie;

- arbori şi arbuşti - 1 noiembrie - 31 martie 
(exceptând perioada de îngheț);

- arbori şi arbuşti cu balot sau container 
- pe tot parcursul anului (exceptând 
perioada de îngheț la sol);

Aceste perioade pot să difere în funcție de 
condițiile climatice.

Reguli de plantare a 
materialului dendrofloricol 
precum și întreținerea 
acestuia.

a) curățarea terenului de corpuri străine;

b) mobilizarea solului manual / mecanizat;

c) montarea sistemelor de irigații 
(aspersoare) 

d) pregătirea terenului pentru plantarea /

însămânțarea materialului dendrofloricol;

e) transportatul și plantarea materialului/
însămânțat cu ierburi perene;

f) udarea materialului dendrofloricol sau 
a gazonului cu utilaje autocisterne / sistem 
de irigații

Operații specifice de pregătire a 
terenului pentru plantat:

- trasarea cu țăruși și sfoară a zonei de 
plantare a gardului viu;

- săparea manuală a șanțului cu hârlețul la 
adâncimea de aproximativ 40 cm;

- scoaterea puieților din pepinieră;

- încărcarea gardului viu în mijlocul de 
transport;

- transportul gardului viu la locul de 
plantare și repartizarea lui pe lungimea 
șanțului;

- fasonarea rădăcinilor;

- poziționarea puieților și tasarea 
pământului în jurul rădăcinilor și 
administrarea de îngrășăminte la plantare;

- tăierea gardului viu, nou plantat la o 
înălțime de aproximativ 20/30 cm pentru 
facilitarea ramificării și îndesirii plantei;

- udatul gardului viu nou plantat cu 
autocisterna;

Lucrări de plantare a gardului viu :



LUCRĂRI DE ACOPERIRE 
CU GAZON:

LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI ÎN 
VEDEREA ÎNSĂMÂNTĂRII CU GAZON

A: PREGĂTIREA TERENULUI

- Degajarea terenului prin strângerea în 
grămezi, a diferitelor materiale existente la 
suprafaţa. 
 
- Curățarea terenului, prin săpare, de iarbă 
și buruieni, și transportul acestora cu roaba 
la marginea zonei de lucru. Activitatea se 
poate efectua cu motocultorul sau freza, la 
adâncimea de 5 cm;

- În cazul în care stratul de pământ de pe 

amplasament depăşeşte nivelul propus 
(surplus de pământ), îndepărtarea 
pământului vegetal până la nivelul dorit 
se realizează prin săpare. Surplusul de 
pământ va fi încărcat în vehicul sau 
depozitat corespunzător până la ridicare. 
 
- Mobilizarea solului în vederea asigurării 
prizei cu stratul vegetal, nivelarea și 
finisarea suprafeţelor, mărunțirea 
bulgărilor se va face cu freza de mărunțit și 
nivelat solul.

B: ÎNSĂMÂNȚAREA GAZONULUI SE VA 
FACE ASTFEL

Însămânțarea gazonului cuprinde 
transportul în interiorul zonei de lucru, 
semănarea prin împrăștierea cu mâna 
sau cu căruciorul pentru semănat, 
uniformizarea și  îngropatul cu grebla de 
grădina a semințelor de iarbă și tasarea 
solului semănat cu tăvălugul. După aceste 
etape se va trece la etapa de udare a 
terenului. 

Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape:
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-Pregătirea terenului;

- Înlăturarea tuturor buruienilor și 
plantelor nedorite;

- Erbicidarea suprafeţei ce urmează a fi 
acoperita cu gazon;

- Înlăturarea pietrelor mari, rădăcinilor, 
a gazonului vechi și a oricărui obstacol 
nedorit;

- Săparea solului cu motocultorul sau 
cu utilajul de frezat și nivelat solul la 
adâncimea de 15-25 mm;

- Nivelarea fină a solului cu grebla și 
completarea cu pământ fertil în zonele în 
care se consideră necesar;

- Adăugarea unui strat de nisip de 1-2 cm;

- Tasarea solului cu tăvălugul și greblat din 
nou;

- Se va administra fertilizator pe întreaga 
suprafață a terenului amenajat;

- Se va marca cu țăruși suprafaţa ce 
urmează a fi acoperită cu gazon;
 
- Încărcarea, descărcarea și manipularea 
rulourilor de gazon se va face manual. Se 
recomandă ca acestea să fie descărcate în 
interiorul zonei de lucru, cât mai aproape 
de locul de montaj;
 

- Montarea propriu-zisa a rulourilor de 
gazon începând cu latura cea mai lungă a 
suprafeței ce urmează a fi amenajată;
 
- Se așează fiecare rulou de gazon, pe 
măsură ce se înaintează, și se presează bine 
de ruloul de gazon vecin pentru a asigura o 
linie de demarcaţie cât mai puţin evidentă;
 
- Se presează bine fiecare margine a 
ruloului de gazon de marginile învecinate, 
având grijă ca marginile ruloului de gazon 
să nu se suprapună;
 
- La final se vor umple golurile cu compost 
sau pământ, iar acolo unde golurile sunt 
mai evidente se vor pune porțiuni dintr-un 
rest de rulou;
 
- În final se va tasa întreaga suprafaţă 
montată cu gazon, cu maiul sau cu 
tăvălugul;
 
- Se va îmbiba bine stratul de gazon cu apa 
, la prima udare, pentru a intra și în solul 
de sub ruloul de gazon proaspăt montat;
 
- La prima udare, stratul de gazon trebuie 
îmbibat cu apă suficientă , astfel încât să se 
asigure pătrunderea apei și în profunzimea 
solului, sub ruloul de gazon;

ACOPERIREA CU RULOURI DE GAZON
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Capitolul I

1.Condițiile de încheiere a unui acord de colaborare între persoanele 
fizice sau juridice și Primăria Municipiului Sibiu  pentru întreținerea și 
gospodărirea spațiilor verzi aparținând domeniul public al Mun. Sibiu.

1.1. Lucrările de întreținere a spațiului verde încredințat

Capitolul II

1.1 Linii directoare pentru plantarea arborilor în aliniamentele / alveole 
stradale
 1.1.2. Calitatea copacilor
 1.1.3. Amendamente ale solului
 1.1.4. Modalitatea de lucru cu arborii
 1.1.5. Folosirea unui strat de mulci la baza trunchiului arborelui
 1.1.6. Tutorii pentru arborii plantați
 1.1.7. Umplerea cu amestec de plantare
1.2 Acțiuni necesare după operațiunea de plantare
 1.2.1. Udarea
 1.2.2. Controlul buruienilor și lucrărilor de întreținere a stratului de 
mulci
 1.2.3. Tăierile în timpul fazei juvenile ale arborilor
 1.2.4.  Managementul împotriva bolilor și a dăunătorilor
1.3 Toaletarea arborilor
 1.3.1. Cerințe și standarde necesare în procesul de toaletare
 1.3.2. Reguli de toaletare
 1.3.3. Tipuri de toaletare
 1.3.4. Ghid toaletare
1.4 Gestionarea vegetației
 1.4.1. Managementul vegetației în intersecții și pe străzi publice
 1.4.2. Tăierea și înlocuirea arborilor de pe domeniul public
 1.4.3. Standarde în înlocuirea arborilor
 1.4.4. Analiza riscului arborilor
 1.4.5. Reducerea riscului de pericole asociat cu arborii (Alternative la 
tăiere)
 1.4.6 Tăieri de urgență
 1.4.7. Informații despre protecția arborilor pentru persoanele juridice 
care desfășoară activități de construcții, reparații, reabilitare pe domeniul 
public al Municipiului Sibiu
 1.4.8. Udarea arborilor

Capitolul III. Reguli de cosire gazon

Capitolul IV. Reguli de plantare a materialului dendrofloricol

3.1 Operațiuni specifice de pregătire a terenului pentru plantat
3.2 Lucrări de plantare a gardului viu
3.3 Lucrări de acoperire cu gazon
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