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                                                      ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

 

REGULAMENT DE STABILIRE DE MĂSURI UNITARE DE 

ORGANIZARE ŞI ASIGURARE A DEZVOLTĂRII ŞI ÎNTREŢINERII 

SPAŢIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 

 

 

Cap. I. Dispoziţii generale 

 

ART. 1. Prezentul Regulament are ca obiect : 

1. adoptarea de măsuri şi norme privind dezvoltarea, întreţinerea şi amenajarea zonelor 

verzi din municipiul Târgu Mureş; 

2. condiţiile de autorizare a amenajării, reamenajării a tăierilor de arbori şi metodologia 

de emitere a autorizaţiei de tăiere arbori; 

3. Contravenţii în domeniul reglementării activităţii ce se desfăşoară în zonele verzi din 

municipiul Târgu Mureş 

ART. 2. Toate spaţiile verzi din municipiul Târgu Mureş sunt supuse prezentelor reglementări. 

ART. 3. Responsabilitatea administrării spaţiilor verzi proprietate publică sau privată a 

municipiului Târgu-Mureş este în sarcina autorităţii publice locale executive prin direcţiile şi 

serviciile publice de specialitate, iar a spaţiilor verzi proprietate privată este în sarcina 

proprietarilor, cu respectarea prevederilor legale. 

ART. 4. Consiliul Local prin Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană va 

elabora şi conduce registrul local al spaţiilor verzi al unităţii administrativ teritoriale.  

 

Cap. II. Organizarea administrării spaţiilor verzi 

 

ART. 5. Anual, Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană (denumit în 

continuare S.P.E.P.S.U) are obligaţia de a efectua evaluarea şi actualizarea inventarului arborilor 

şi spaţiilor verzi făcând menţiuni asupra stării de sănătate a acestora. 

1. Rezultatele inventarierii şi evaluării vor fi incluse într-o bază de date (Registrul 

spațiilor verzi), care va fi accesibilă şi accesabilă în condiţiile legii, şi se va publica pe pagina de 

internet a municipiului Târgu Mureş și a S.P.E.P.S.U  

2. Baza de date se actualizează permanent cu operaţiunile şi lucrările executate. 

ART. 6. Municipiul Târgu Mureș poate încredinţa domeniul reglementat spre întreţinere, 

asociaţiilor de proprietari, proprietarilor individuali, agenţilor economici, ONG-urilor şi 

instituţiilor, spaţiile verzi situate în vecinătate, în conformitate cu prevederile acestui regulament. 

1.Procesul verbal de predare - primire va fi însoţit obligatoriu de o copie a 

regulamentului, de schiţa spaţiului verde cu amplasarea vegetaţiei şi a mobilierului urban. 

 

Cap. III. Măsuri şi norme privind dezvoltarea, întreţinerea şi amenajarea zonelor verzi din 

municipiul Târgu Mureş 

  

ART. 7. Spaţiile verzi încredinţate conform art. 6, vor fi întreţinute prin grija persoanelor fizice 

sau juridice la care s-au încredinţat şi constau în: salubrizare, tratament fitosanitar, cosire, 

greblare, tuns gard viu, plantări de material dendrofloricol şi udare. 

1. Materialul dendrofloricol necesar plantărilor din cadrul spaţiilor verzi încredinţate spre 

întreţinere va fi asigurat de către Administraţia Publică Locală, pe baza unei programări, în 

funcţie de cantitatea de material dendrofloricol produs în cadrul S.P.E.P.S.U, și în funcţie de 

fondurile alocate în buget pentru achiziţie de material dendrofloricol. 
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- Materialul dendrofloricol necesar plantărilor din cadrul spaţiilor verzi încredinţate spre 

întreţinere va fi asigurat de către Administraţia Publică Locală prin S.P.E.P.S.U astfel:  

- Asociaţiile de proprietari, ONG-uri, instituții, persoane juridice care au preluat spații verzi spre 

întreținere, pot beneficia contracost în limita bugetului alocat și aprobat de material dendro-

floricol, arbori, arbuşti iar activitatea de plantare se va realiza în regim propriu; 

- toate instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea municipiului Tg. Mureş vor beneficia 

gratuit de material dendrofloricol, arbori, arbuşti iar activitatea de plantare se va realiza în regim 

propriu; 

- Asigurarea materialului dendrofloricol se va face de către S.P.E.P.S.U, pe baza unei 

programări, în funcţie de cantitatea de material dendrofloricol produs de S.P.E.P.S.U., precum şi 

în funcţie de fondurile alocate în bugetul S.P.E.P.S.U. pentru achiziţia de material dendrofloricol.  

- Pentru livrarea materialului dendrofloricol, Serviciile din subordinea Administrației Publice 

Locale vor comunica în scris  către S.P.E.P.S.U. necesarul de material dendrofloricol în 

trimestrul IV al anului precedent din culturile existente disponibile, care se vor regăsi pe site-ul 

unității; 

- pentru activităţile de protocol iniţiate de Primăria Tîrgu Mureş şi unităţile subordonate, cu 

ocazia manifestărilor social-culturale (zilele oraşului, diverse festivaluri, expoziţii, ziua eroilor, 

ziua drapelului, aniversări, Casa Căsătoriilor etc.) materialul dendrofloricol se va asigura gratuit 

de către S.P.E.P.S.U. pe bază de solicitare scrisă cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de 

eveniment.  

2. Tăierile rase şi în coronament la arbori, arbuşti, din cadrul domeniului public al 

municipiului Târgu Mureş şi al asociaţiilor de proprietari/locatari vor fi efectuate de către 

S.P.E.P.S.U şi persoane juridice specializate, cu avizul Agenției de Protecție a Mediului și a 

Comisiei municipal de avizare a programelor, proiectelor și lucrărilor cu impact asupra spațiilor 

verzi din municipiul Târgu Mureș, în baza contractelor ce se vor încheia cu Primăria Târgu 

Mureş, pe baza planificărilor întocmite de către S.P.E.P.S.U – Biroul de Amenajare Peisagistică 

şi Control Spaţii Verzi.  

3. Persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 6 au obligaţia de urmărire a stării de 

vegetaţie a materialului dendrofloricol, precum şi a stării de funcţionare a mobilierului urban 

existent în zonă şi sunt obligate să anunţe Primăria M 

unicipiului Târgu Mureș pentru neregulile constatate. 

4. Agenţii economici, ONG-urile şi instituţiile care îşi desfăşoară activitatea în blocurile 

de locuinţe au aceleaşi obligaţii la întreţinerea zonei verzi ca fiecare locatar. 

5. Locuitorii caselor particulare au obligaţia de a întreţine zona verde din dreptul 

locuinţelor, inclusiv zona verde situată între gard şi trotuar acestea constând în lucrări de cosit, 

greblat, plantare şi întreţinere material dendrofloricol. 

6. Instituţiile şi agenţii economici au obligaţia de a întreţine zona verde din curtea 

aferentă precum şi zona situată între gard şi trotuar şi constă în executarea lucrărilor menţionate 

la alin. 5. 

ART. 8. Lucrările din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale (lucrările de cosit, tratamente 

fitosanitare, salubrizare, plantări de arbori, arbuşti şi plante floricole ornamentale, tăieri rase şi de 

coronament) se execută de către S.P.E.P.S.U.  

1. Pot fi folosite pentru lucrările de mai sus şi persoanele beneficiare de ajutor social care 

sunt obligate la prestarea de muncă în folosul comunităţii, precum şi persoanele la care potrivit 

Legii nr. 42/2007, le-a fost înlocuită executarea închisorii contravenţionale cu prestarea unei 

activităţi în folosul comunităţii. 

2. Întocmirea planurilor şi schiţelor de plantare, calculul necesarului de material 

dendrofloricol pentru amenajarea şi reamenajarea zonelor verzi, precum şi programul tăierilor de 

arbori din municipiul Tg. Mureş se realizează de către S.P.E.P.S.U 
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Cap. IV. Condiţiile de autorizare a amenajării, reamenajării, a tăierii arborilor şi 

metodologia de emitere a autorizaţiei de tăiere de arbori 

 

ART.9. Tăierea de orice fel a oricărui fel de arbore, arbust,  indiferent de proprietarul terenului, 

nu este permisă decât în baza autorizaţiei scrise şi prealabile eliberată de S.P.E.P.S.U . 

ART. 10. Eliberarea autorizaţiei de tăiere arbori se face în termen de 30 de zile după avizarea de 

către comisia municipală de avizare programe proiecte și tăiere arbori constituită la nivelul 

U.A.T Târgu Mureș în care a fost analizată cererea, cu excepţia cazurilor de urgenţă şi este 

valabilă 6 luni. Taxa de autorizare a tăierii sau desfiinţării de garduri vii se stabileşte prin 

Hotărârea Consiliului Local Municipal odată cu aprobarea taxelor locale. 

În reglementarea domeniului se va utiliza următoarea procedură: 

1. Pentru eliberarea autorizaţiei de tăiere se va achita în avans o taxă de tăiere stabilită 

anual de către Consiliul local municipal prin hotărâre. 

2. În cazul tăierilor rase sau a scoaterii din rădăcină a unui arbore, arbust şi un metru 

liniar de gard viu, este obligatorie plantarea a doi puieţi de arbori, doi arbuşti şi doi metri liniari 

de gard viu în zonă. Costurile tăierii şi replantării revin integral solicitantului. 

3. Sunt exceptate de la plata taxei de autorizare arborii, arbuştii şi gardurile vii uscate, 

precum şi materialul dendrologic afectat de calamităţile naturale. 

4. Totodată se exceptează de la plata taxelor de tăiere toate instituţiile şi serviciile publice 

de sub autoritatea municipiului Tg. Mureş. 

ART.11. Orice instituţie, agent economic, asociaţie de proprietari/locatari, ONG, etc. care 

intenţionează să amenajeze, respectiv să reamenajeze zone verzi vor depune o solicitare în acest 

sens la Primăria Târgu Mureş, iar S.P.E.P.S.U. va proceda la avizarea viitoarelor lucrări în baza 

unui plan de situaţie sau schiţă. 

ART.12. Lucrările în zonele verzi ce implică săpături pentru întreţinere /înlocuire conducte, 

reparaţii, etc., care impun şi tăieri de arbori, arbuşti, gard viu, vor putea fi executate numai după 

obţinerea autorizaţiei de tăiere, fără afectarea materialului vegetal din apropiere (rădăcinile 

arborilor din vecinătate). Cei care efectuează lucrarea vor fi obligaţi să refacă suprafaţa afectată, 

incluzând şi replantările, urmând ca obligaţia să fie trecută în autorizaţia de execuţie. 

ART. 13. De două ori pe an (februarie şi octombrie), S.P.E.P.S.U va întocmi listele de propuneri 

pentru tăieri arbori, amenajări şi reamenajări zone verzi. Listele cu propuneri vor fi afişate pe 

site-ul  Primăriei și pe site-ul S.P.E.P.S.U cu cel puţin 10 zile înainte de dezbaterea publică. La 

dezbaterea publică, serviciul de specialitate este obligat să invite ONG-urile care au obiect de 

activitate în domeniu şi instituţiile de specialitate în acest sens: A.P.M., Direcţia Apelor, Direcţia 

Silvică, Institutul de Protecţia Plantelor, Direcţia de Sănătate Publică, etc. prin anunţ mass-

media. 

ART. 14. Solicitările cetăţenilor privind propunerile de tăieri se vor depune la Asociaţiile de 

proprietari/locatari din care fac parte, care le vor centraliza şi le vor transmite S.P.E.P.S.U. 

1. Acestea vor fi analizate la faţa locului de către inspectorii de specialitate din cadrul 

S.P.E.P.S.U  împreună cu un reprezentant al asociaţiei de proprietari/locatari. 

2. Toate solicitările vor fi analizate în cadrul Comisiei municipale de avizare a 

programelor, proiectelor și lucrărilor cu impact asupra spațiilor verzi din municipiul Târgu 

Mureș constituită prin H.C.L. nr. 244/17 decembrie 2020, pe baza cărora se va întocmi apoi 

programul de tăieri la nivel de municipiu. 
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ART.15. Executarea lucrărilor de tăieri de arbori se face numai în afara sezonului de vegetaţie, 

respectiv în perioada de la căderea frunzelor arborilor şi până la înmugurirea lor, în condiţiile 

stabilite de lege. 

1. Se vor putea efectua în condiţii de urgenţă şi tăieri în verde, respectiv în timpul 

perioadei de vegetaţie, cu respectarea normelor tehnice a tăierilor în verde, considerându-se 

cazuri de urgenţă  următoarele situaţii: 

- degajarea arterelor de circulaţie stradale şi pietonale, acceselor şi incintelor, 

precum şi a indicatoarelor rutiere 

- tăierea ramurilor uscate din coronament. 

- pentru siguranţa persoanelor, bunurilor, clădirilor care pot fi afectate de ruperea, 

desprinderea arborilor şi a elementelor acestora ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau 

a stării fitosanitare precare, în baza unui referat de urgenţă întocmit de specialiştii S.P.E.P.S.U 

ART. 16. Proprietarii de garaje nou construite pe domeniul public sau privat autorizate sau 

menţinute prin H.C.L. sunt obligaţi să planteze doi arbori/garaj în primul an sau să suporte 

cheltuielile (contravaloare arbore+ 70 lei manoperă/arbore) pentru plantarea a doi arbori/garaj. 

Specia şi locul de plantare vor fi stabilite de către serviciul de specialitate din cadrul S.P.E.P.S.U.  

 

 

Cap. V. Dispoziţii finale 

ART. 17. Prezentul Regulament intră în vigoare în condiţiile legii. 

 


