JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI
Compartiment Relatii cu Publicul
Nr.282/08.01.2013
ANUNT
In conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica, Primaria municipiului
Urziceni, judetul Ialomita aduce la cunostinta publica initierea « Proiectului
de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind administrarea
spaŃiilor verzi din municipiul Urziceni ».
Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii
privind proiectul de act normativ pana la data de 18.01.2013 la Primaria
municipiului Urziceni, str. Calea Bucuresti nr.104, judetul Ialomita,
Compartiment Relatii cu publicul – inspector Popa Andreea Amelia.
Incepand cu data de 08.01.2013, persoanele fizice si juridice interesate
pot consulta proiectul de hotarare pe site – ul Primariei municipiului
Urziceni, la adresa www.primaria-urziceni.ro.
Afisat astazi 08.01.2013 impreuna cu proiectul de hotarare insotit de
anexa.
Inspector Relatii cu Publicul
Popa Andreea Amelia

PROIECT
INITIATOR: VICEPRIMAR
CRISTEA NICOLAE
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI URZICENI
HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului privind administrarea
spaŃiilor verzi din municipiul Urziceni
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI URZICENI, JUDETUL IALOMITA,
Având în vedere:
- prevederile art. 36 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit. b) si art. 45 alin (1) din Legea
nr.215/2001 privind administraŃia publica locala, republicata, cu modificarile si
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor
verzi din intravilanul localitatilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- raport viceprimar înreg. sub nr. 280 / 8.01.2013;
- avizul comisiilor de specialitate.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind administrarea spaŃiilor verzi din
municipiul Urziceni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul, viceprimarul şi serviciul “Zone verzi” vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari..

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Jr. ANDREI CRISTINA

URZICENI, 2013
NR. _____________
FP-09-02

JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA MUN. URZICENI
NR. 280 / 8.01.2013

REFERAT
La proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind administrarea
spaŃiilor verzi din municipiul Urziceni
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraŃia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor
verzi din intravilanul localitatilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
propun aprobarea Regulamentului privind administrarea spaŃiilor verzi din municipiul
Urziceni avand in forma prezentata in anexa.

VICEPRIMAR,
CRISTEA NICOLAE

FP-09-01

REGULAMENT PRIVIND ADMINISTRAREA
SPAłIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL URZICENI
CAPITOLUL I. DISPOZIłII GENERALE
Prezentul regulament are la bază urmatoarele acte normative care
reglementează şi stabilesc obligaŃiile administraŃiei publice locale, referitoare la
protecŃia mediului şi la administrarea spaŃiilor verzi în intravilanul municipiului
Urziceni, în vederea asigurării calităŃii factorilor de mediu şi a stării de sănătate a
populaŃiei:
- Legea 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005 privind protecŃia mediului;
- O.U.G. 114/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 195/2005 privind
protecŃia mediului;
- Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaŃiilor verzi din
intravilanul localităŃilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 348/2003 republicata - Legea Pomiculturii;
- Legea 46/2008 – Codul Silvic;
- OrdonanŃa 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor;
- Ordinul 1549/2008 privind normele tehnice pentru aplicarea Legii 24/2007.
Prin prezentul regulament se are în vedere:
- stabilirea măsurilor necesare în vederea amenajarii, administrării, conservării,
dezvoltării şi întreŃinerii spaŃiilor verzi în municipiul Urziceni;
- stabilirea condiŃiilor de autorizare privind amenajarea şi reamenajarea zonelor
verzi în municipiul Urziceni prin plantări de material dendro-floricol;
- stabilirea condiŃiilor de autorizare a tăierilor şi toaletărilor de arbori şi arbuşti de
pe domeniul public şi privat al municipiului Urziceni din afara fondului forestier.
Art.1. Prezentul regulament are ca obiect:
a) adoptarea de măsuri şi norme privind dezvoltarea, întreŃinerea şi amenajarea
zonelor verzi din municipiul Urziceni;
b) condiŃiile de autorizare a tăierilor de arbori, a amenajării şi reamenajării
zonelor verzi;
c) reglementarea activităŃilor ce se desfăşoară pe zonele verzi.
Art. 2. In conformitate cu art. 3 din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaŃiilor verzi din intravilanul localităŃilor, cu
modificările şi completările ulterioare, spaŃiile verzi se compun din următoarele
tipuri de terenuri din intravilanul municipiului Urziceni:
1

a) spaŃii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii
plantate;
b) spaŃii verzi publice de folosinŃă specializată care sunt sau pot fi amenajate în
municipiul Urziceni:
1. grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziŃionale, zone
ambientale si de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;
2. cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniŃe, şcoli, unităŃi sanitare sau de
protecŃie socială, instituŃii, edificii de cult, cimitire;
3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanŃă;
c) spaŃii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement,
complexuri şi baze sportive;
d) spaŃii verzi pentru protecŃia lacurilor şi cursurilor de apă;
e) culoare de protecŃie faŃă de infrastructura tehnică;
f) păduri de agrement;
g) pepiniere şi sere.

CAPITOLUL II. ASIGURAREA INTEGRITÃłII ŞI DEZVOLTAREA
SPAłIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL URZICENI
Art. 3. (1) Primaria Municipiului Urziceni acŃioneazã în vederea asigurãrii
integritãŃii elementelor cadrului natural, indiferent de deŃinãtori, de conservarea,
protejarea si dezvoltarea spaŃiilor verzi din municipiul Urziceni.
(2) Schimbarea destinaŃiei terenurilor amenajate ca spaŃii verzi se poate face în
baza Planului Urbanistic General şi a Regulamentului de Urbanism al
Municipiului Urziceni.
(3) Ocuparea definitivã a unor terenuri amenajate ca spaŃii verzi sau prevăzute ca
suprafeŃe ce urmează a fi amenajate ca spaŃii verzi, conform planurilor
urbanistice, se face pe bază de schimb. Terenurile preluate trebuie să fie apte a fi
împădurite şi echivalente ca suprafaŃă şi bonitate.
Art. 4. (1) Autoritatea publică locală poate da în administrare domeniul
reglementat asociaŃiilor de proprietari, proprietarilor individuali, agenŃilor
economici, ONG-urilor de mediu recunoscute şi instituŃiilor publice, în
conformitate cu prevederile acestui regulament.
(2) Darea în administrare se va face conform prevederilor legale în vigoare
şi în baza unui contract de dare în administrare, în care se prevăd drepturile şi
obligaŃiile fiecărei părŃi. Procesul verbal de predare-primire va fi însoŃit
obligatoriu de o copie a regulamentului, de schiŃa spaŃiului verde cu amplasarea
vegetaŃiei şi a mobilierului urban.
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(3) SpaŃiile verzi de folosinŃă generală pot fi date în administrare entităŃilor
menŃionate la aliniatul (1) doar dacă nu este alterat caracterul de folosinŃă
generală al acestora. Îngrijirea lor se poate încredinŃa cu condiŃia ca aceste spaŃii
verzi să rămână de folosinŃă generală şi starea lor să fie îmbunătăŃită.
(4) SpaŃiile încredinŃate conform art. 4, vor fi întreŃinute prin grija
persoanelor fizice sau juridice şi constau în:
a) lucrări de salubrizare a zonelor verzi, constând în colectarea gunoiului
(deşeuri menajere, hârtii, ambalaje etc.) cu o frecvenŃă suficientă pentru a asigura
o stare permanentă de curăŃenie;
b) lucrări de cosit gazon în perioada aprilie-octombrie, cel puŃin o
trecere/lună, în funcŃie de condiŃiile climatice şi gradul de dezvoltare a vegetaŃiei;
c) lucrări de greblat frunze şi crengi în perioada noiembrie-decembrie, cel
puŃin o trecere pe lună;
d) lucrări de plantare a materialului dendrologic în campania de plantări
din primăvară (15 martie-15 aprilie) şi toamnă (15 octombrie-15 noiembrie);
e) udarea materialului dendrologic plantat : 2 interventii /săptămână în
perioada aprilie-mai şi luna septembrie şi 3 interventii/săptămână în perioada
iunie-august;
f) lucrări de tuns gard viu, executate în perioada mai-septembrie, o tundere
pe lună. Gardurile vii vor fi conduse prin tundere pana la înălŃimea de maximum
1,00 m;
(5) Pentru executarea lucrărilor de întreŃinere specifice de sezon,
persoanele fizice sau juridice pot opta pentru:
a) lucrările de întreŃinere vor fi executate în regie proprie prin grija celor ce
au primit în administrare spaŃiul verde;
b) lucrările de întreŃinere vor fi executate de către o firmă specializată în
activităŃi de grădinărit şi arhitectură peisageră în baza unui contract de prestări
servicii ;
c) lucrările de întreŃinere pot fi executate de către Primăria Municipiului
Urziceni (la tarife cel puŃin egale cu cele practicate pe piaŃă) urmând a fi facturate
celor ce au primit in administrare spaŃiul verde.

CAPITOLUL III. SPAłIILE VERZI PROPRIETATE PUBLICÃ
Art.5. (1) Administrarea spaŃiilor verzi proprietate publică a Municipiului
Urziceni se face de către Primărie Municipiului Urziceni prin serviciile de
specialitate. Administrarea acestora presupune :
a) MenŃinerea integritãŃii spaŃiilor verzi şi a cadrului natural;
b) Creşterea ponderii spaŃiilor verzi;
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c) Paza şi protecŃia spaŃiilor verzi în vederea prevenirii şi combaterii bolilor şi
dãunãtorilor, distrugerilor şi degradãrilor;
d) VegetaŃia forestieră din parcurile situate în intravilanul municipiului Urziceni
se va putea tăia numai la vârsta exploatării fiziologice sau când se constată
fenomenul de uscare;
e) Modul de administrare a spaŃiilor verzi şi a mobilierului urban aferent
proprietãŃii publice se stabileşte de cãtre serviciile specializate ale Primariei
Municipiului Urziceni;
f) Gospodãrirea spaŃiilor verzi proprietate publicã se realizeazã în conformitate
cu obiectivele ecologice şi social-economice, pentru protecŃia şi conservarea
spaŃiilor verzi pentru menŃinerea biodiversităŃii lor;
g) MenŃinerea şi dezvoltarea funcŃiilor de protecŃie a spaŃiilor verzi privind apele,
solul, schimbările climatice, menŃinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăŃii
populaŃiei, protecŃiei mediului şi asigurării calităŃii vieŃii;
h) Regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziŃiei şi a calităŃii spaŃiilor verzi;
i) Elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menŃinerea
spaŃiilor verzi în starea corespunzătoare funcŃiilor lor;
j) Identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea
suprafeŃelor acoperite cu vegetaŃie;
k) Extinderea suprafeŃelor ocupate cu spaŃii verzi, prin includerea în categoria
spaŃiilor verzi publice a terenurilor cu potenŃial ecologic sau sociocultural.

CAPITOLUL IV. SPATIILE VERZI PROPRIETATE PRIVATA
Art. 6. (1) Administrarea spaŃiilor verzi proprietate privată se face de către
proprietari sau imputerniciŃii acestora, individual sau în asociaŃii.
(2) Proprietarii si deŃinătorii legali de terenuri sunt obligaŃi să intreŃină şi
să extindă perdelele şi aliniamentele de protecŃie, spaŃiile verzi, parcurile,
gardurile vii, pentru imbunatăŃirea capacităŃii de regenerare a atmosferei,
protecŃia fonică şi eoliană.
(3) Tăierea nucilor se poate realiza in urmatoarele cazuri: distrugerea sau
degradarea nucilor, nuci care au 1/3 din coroana uscată, nuci aflaŃi pe suprafeŃe la
care s-a autorizat construirea de obiective şi a căror tăiere nu se poate evita, nuci
dezrădăcinaŃi din cauze naturale. Autorizarea de tăiere a arborilor de nuc se
eliberează dacă proprietarul sau cei care deŃin în administrare directă sau în
folosinŃă se obligă să planteze pe cheltuiala proprie, pe terenul deŃinut sau
repartizat de organele locale, trei nuci pentru fiecare nuc ce urmează a fi tăiat.
(4) Tăierea unui arbore implică obligatoriu plantarea altuia, indiferent de
specie.
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CAPITOLUL V. ÎNTREłINEREA ZONELOR VERZI
Art. 7. IntreŃinerea zonelor verzi presupune următoarele lucrări:
a) Lucrările de deratizare, dezinsecŃie a domeniului public, etapa de
primăvară şi toamnă precum şi alte activităŃi de prevenire a poluării se vor
desfăşura sub îndrumarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei
municipiului Urziceni şi din subordinea Consiliului local al municipiului
Urziceni şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
b) Lucrări de întreŃinere şi conservare a spaŃiilor verzi prin : cosiri manuale
şi mecanice, adunarea resturilor vegetale şi încărcarea în mijloace de transport,
fertilizări cu îngrăşăminte chimice şi organice, supraînsămânŃări, lucrări de
irigare şi udare manuală.
c) Lucrări de tăiere şi formare a coroanelor la arbori şi arbuşti prin tăiere
mecanică sau manuală cu respectarea cerinŃelor horticole, legare, palisare.
d) Lucrări de tăiere arbori situaŃi pe domeniu public, după obŃinere avize
şi marcarea lor.
e) Lucrări de plantat arbori şi arbuşti ornamentali din specii valoroase
respectând cerinŃe fitotehnice şi silotehnice respective: săpat gropi, mocirlit, tăieri
de formare a rădăcinilor şi tulpinilor, udat.
f) Lucrări de săpat peluze în vederea înfiinŃării de noi culturi floricole.
g) Lucrări de irigare şi udări normale a florilor şi spaŃiilor verzi.
h) Lucrări de fertilizare şi igienizare.
i) Tăieri de formare a gardurilor vii situate pe suprafeŃe administrate.
j) Programe de întreŃinere şi înfrumuseŃare a spaŃiilor verzi.
k) In aceleaşi condiŃii vor fi întreŃinute şi locurile de joacă pentru copii,
respectiv va fi întreŃinută zona verde.
Art. 8. Lucrările în zonele verzi care implică săpături pentru întreŃinere sau
înlocuire de conducte, reparaŃii, refacerea străzilor etc., şi care impun şi tăieri de
arbori, pomi fructiferi, arbuşti, gard viu, vor putea fi executate numai după
obŃinerea autorizaŃiei de tăiere, iar cei care efectuează lucrarea vor fi obligaŃi să
refacă suprafaŃa afectată, incluzând şi replantările de arbori într-o măsură în care
să compenseze masa foliară distrusă cu ocazia lucrărilor (minimum doi arbori cu
o masă foliară similară pentru un arbore tăiat).
Art. 9. Resursele principale utilizate în vederea amenajării, întreŃinerii şi
înfrumuseŃări spaŃiilor verzi sunt:
1. Resurse materiale:
a) răsaduri de flori;
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b) plante perene;
c) bulbi;
d) îngrăşăminte organice şi chimice;
e) împletitura de sârmă;
f) pânza de sac;
g) apă;
h) seminŃe de gazon;
i) arbori de foioase şi răşinoase;
j) puieŃi de arbuşti foiosi si rasinosi;
k) precum şi alte materiale necesare pentru amenajarea şi întreŃinerea spaŃiilor
verzi;
l) şi alte materiale dendro-floricole necesare.
2. Resurse umane:
a) muncitori pentru deservire;
b) peisagist;
a) mecanic utilaje (şofer);
b) muncitori calificati;
c) drujbist;
a) peisagist;
b) floricultor;
c) personal necalificat,etc.
3. Utilaje:
a) mijloace de transport;
b) autocisterne cu dispozitiv de stropit;
c) macara;
d) P.R.B. (platforma rotitoare cu brat);
e) tractor;
f) ifron;
g) motofierăstrău;
h) funii;
i) unelte de tăiat iarbă, tocător resturi vegetale;
j) foarfeci;
k) scări duble;
l) semne de circulaŃie (popici, panglică, vestă reflectorizantă);
m) maşină de ierbicidat.
Art. 10. (1) ObligaŃiile persoanelor fizice, asociaŃiilor de proprietari şi ale
persoanelor juridice:
- să nu arunce nici un fel de deşeuri pe teritoriul spaŃiilor verzi;
- să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaŃiile verzi;
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- să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor,
deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor
naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcŃiilor şi
instalaŃiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaŃiile verzi;
- să nu ocupe cu construcŃii provizorii sau permanente, ambalaje, boxpaleti,
containere etc, zonele inventariate ca spaŃii verzi;
- să întreŃină perdelele şi aliniamentele de protecŃie, spaŃiile verzi – arborii,
arbuştii, gardurile vii, gazonul şi plantele florale din perimetrul imobilelor în care
locuiesc sau în care funcŃionează până la limita carosabilului, iar in cvartalele de
locuit pe suprafaŃa specificată în procesul verbal de predare–primire a
amplasamentului şi în planul de situaŃie anexat;
- să coopereze cu autorităŃile teritoriale şi centrale pentru protecŃia mediului, cu
cele ale autorităŃii centrale pentru amenajarea teritoriului şi cu autorităŃile
administraŃiei publice locale la toate lucrările preconizate în spaŃiile verzi şi să
facă propuneri pentru îmbunătăŃirea amenajării acestora;
- să nu diminueze suprafeŃele inventariate ca zone verzi.

CAPITOLUL VI. PARCURILE ŞI SPAłIILE DE JOACĂ
Art. 11. (1) Parcurile si spaŃiile de joacă fac parte din spaŃiile verzi ale
municipiului.
(2) Pentru păstrarea, îngrijirea şi buna utilizare a acestora se instituie
urmatoarele reguli :
1 Obligatiile administratorului domeniului public:
a) sa menŃină curăŃenia parcului şi starea de folosinŃă în condiŃii de siguranŃă a
mobilierului dispus în incinta acestuia;
b) să efectueze lucrările de întreŃinere şi reparaŃii curente şi capitale ori de câte
ori este necesar pentru siguranŃa celor care utilizează mobilierul urban şi
elementele de joacă;
c) să întocmească şi să actualizeze inventarul mobilierului dispus în parc şi să-l
predea PoliŃiei locale pentru asigurarea pazei acestuia;
d) să remedieze în cel mai scurt timp posibil defecŃiunile sesizate la instalaŃiile de
joacă pentru copii;
e) să asigure panouri cu informaŃii către cetateni cu privire la utilizarea parcului
si a instalatiilor aferente.
2 Obligatiile cetatenilor:
a) să respecte programul de funcŃionare şi utilizare a parcului şi a echipamentelor
de joacă;
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b) să respecte limita de vârstă şi greutate inscriptionată pe echipamente până la
care acestea pot fi folosite;
c) accesul şi utilizarea echipamentelor de către copii cu varsta sub 7 ani se va
face doar cu însoŃitor adult, în caz contrar vinovaŃi de eventualele accidente sunt
părinŃii sau tutorii legali;
d) să nu folosească instalaŃiile defecte;
e) să nu consume mâncare şi /sau băuturi alcoolice sau substanŃe halucinogene în
perimetrul parcului;
f) să nu arunce gunoaie, reziduuri şi ambalaje de orice natură, resturi de Ńigări;
g) să nu pătrundă în parc sau în perimetrul de joacă cu animale de orice rasă, talie
h) să nu aprindă focul în parc sau în perimetrul de joacă sau să folosească surse
deschise de foc pentru iluminat-torŃe;
i) să nu vandalizeze mobilierul şi instalaŃiie din parc prin rupere, zgâriere, vopsire
murdărire cu orice substanŃe sau distrugere;
j) să nu circule prin parc cu biciclete, motoscutere sau ATV –uri;
k) să nu utilizeze spaŃiile parcului pentru satisfacerea nevoilor fiziologice sau de
alta natură;
l) să nu utilizeze aparate audio la intensitate mare care să deranjeze liniştea celor
care se află în incinta parcului.
3 ObligaŃiile poliŃiei locale:
a) asigură paza, ordinea şi liniştea publică în interiorul parcurilor de agrement;
b) asigură integritatea mobilierului şi a echipamentelor de joacă din incinta
parcului;
c) constată contravenŃiile şi aplică sancŃiunile prevăzute de art. 23 din Legea nr.
24/2007 privind reglementarea si administrarea spaŃiilor verzi din intravilanul
localităŃilor, cu modificările şi completările ulterioare, în baza împuternicirii
emise de primarul municipiului Urziceni.
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