
 

 

 

ANEXA NR. 1 

 

 

Cap.III. Măsuri şi norme privind dezvoltarea, întreţinerea şi amenajarea 

zonelor verzi din municipiul Tîrgu Mureş 

- art.7, pct. 1 va avea următorul conţinut:  

„Materialul dendrofloricol necesar plantărilor din cadrul spaţiilor verzi 

încredinţate spre întreţinere va fi asigurat de către Administraţia Publică Locală 

prin Administraţia Serelor Parcurilor şi Zonelor Verzi astfel: 

- Asociaţiile de proprietari, şcoli, grădiniţe, creşe, vor beneficia gratuit de 

material dendro-floricol, arbori, arbuşti iar activitatea de plantare se va 

realiza de către direcţiile de specialitate, respectiv A.D.P şi A.S.P.Z.V. 

- Asigurarea materialului dendro-floricol se va face de către Administraţia 

Serelor Parcurilor şi Zonelor Verzi, pe baza unei programări, în  funcţie  

de  cantitatea  de  material  dendrofloricol  produs  de Administraţia  

Serelor  Parcurilor  şi  Zonelor  Verzi,  precum  şi  în  funcţie  de fondurile  

alocate  în  bugetul  ASPZV pentru  achiziţia  de  material  dendrofloricol. 

- Aprobarea pentru cantităţile de material dendro-floricol repartizat către 

asociaţiile de proprietari/locatari şi unităţile de învăţământ subordonate  

Administraţiei  Publice Locale, se va realiza după evaluarea de către  

specialişti, de către conducerea Administraţiei Serelor Parcurilor şi 

Zonelor Verzi.” 

- 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 dendro-floricol se va asigura gratuit de către 

Administraţia Serelor Parcurilor şi Zonelor Verzi. 

- art.7, pct. 2 va avea următorul conţinut:  

„Tăierile  rase  şi  în  coronament  la  arbori,  arbuşti,  viţă  de  vie  din  cadrul 

domeniului  public/privat  al  municipiului  Tîrgu  Mureş  şi  al asociaţiilor   de 

proprietari/locatari  vor  fi  efectuate de către Administraţia Serelor Parcurilor şi  

Zonelor Verzi şi persoane juridice specializate, cu avizul comisiei,  în baza 

contractelor  ce se   vor  încheia cu Primăria Tîrgu Mureş, pe baza planificărilor  

întocmite de către Administraţia  Serelor Parcurilor şi Zonelor Verzi – Biroul de 

Amenajare Peisagistică şi  Control Spaţii Verzi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Cap. IV. Condiţiile de autorizare a amenajării, reamenajării, a tăierii 

arborilor şi metodologia de emitere a autorizaţiei de tăiere de arbori 

- art.12 va avea următorul conţinut: 
“ Lucrările în zonele verzi ce implică săpături pentru întreţinere /înlocuire 

conducte, reparaţii, etc., care impun şi tăieri de arbori, pomi fructiferi, arbuşti, 

gard viu şi viţa de vie, vor putea fi executate numai după obţinerea autorizaţiei 

de tăiere, conform art. 9, 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.15, pct. 1 se introduce alin. 4 având următorul conţinut: 
“-  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 Biroului de Amenajare  Peisagistică şi Control 

Spaţii Verzi cu consultarea a doi reprezentanţi ai O.N.G-urilor din domeniul 

protejării mediului..” 
 

 

 


