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R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 179  

 

din 30 mai 2018 

 
privind demararea procedurilor de instituire a regimului de arie naturală protejată de 

interes local, din punct de vedere cultural şi al protecţiei mediului, a aliniamentului de 

sâmbovine americane seculare (Celtis occidentalis) de pe Bulevardul Cetăţii din municipiul 

Tîrgu Mureş 

 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Analizând Expunerea de motive nr.  28.706  din  14.05.2018   prezentată de un grup de 

consilieri locali, privind instituirea regimului de arie naturală protejată de interes local,  din punct 

de vedere cultural şi al protecţiei mediului, a aliniamentului de sâmbovine americane seculare 

(Celtis occidentalis) de pe Bulevardul Cetăţii din municipiul Tîrgu Mureş, 

Luând în considerarea prevederile art. 8 alin.(1) lit. „d” şi alin. (2) din OUG nr. 57 din 20 

iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a 

faunei sălbatice, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. ,,c” şi ,,d’’, alin. (4) lit. ,,a’’ ,,d’’ şi ,,e’’, 

art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată,  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă conservarea exemplarelor de sâmbovină aflate pe Bulevardul Cetăţii din 

municipiul Tîrgu Mureş se vor aplica următoarele măsuri de conservare: 

- Evaluarea corectă a stării vegetative, a sănătății arborilor, a gradului de 

stabilitate cu ajutorul instrumentelor specifice de diagnosticare (Fakopp, un fel de CT acustic 

al arborilor) sau după caz de o echipa de specialiști, 
- îndepărtarea  crengilor uscate, rupte, bolnave, 

- conservarea aliniamentului în stare favorabilă, conservarea arborilor bătrâni cas 

ursa şi suport al biodiversității, fără aplicarea lucrărilor de întreținere obișnuite (toaletări, tăieri 

de regenerare, etc.), 

- protejarea exemplarelor de sâmbovine seculare prin  lucrări de conservare 

specifice (tratamente de chirurgia arborelui), 

- plantarea de puieți din specia Celtis occidentalis, talie mare, min. 6 ani (cu 

circumferința de peste 8 cm, conform prevederilor de specialitate in zone urbane) în locul 

exemplarelor care nu mai pot fi tratate şi necesită îndepărtare, în alveolele goale (estimat sub 

10%), pentru păstrarea continuității pe termen lung a aliniamentului cu arbori mari, maturi. 

 

Art.2.  Se aprobă întocmirea unei documentaţii ştiinţifice prevăzute de O.U.G. nr. 57/2007 

cu modificările ulterioare, în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes local,  

din punct de vedere cultural şi al protecţiei mediului, a aliniamentului de sâmbovine americane 

seculare (Celtis occidentalis) de pe Bulevardul Cetăţii din municipiul Tîrgu Mureş. 
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Art. 3. Pentru informarea adecvată a populației şi a vizitatorilor se va amplasa un panou 

informativ cu prezentarea scurtă a obiectului conservat. 

Art. 4. Pentru realizarea celor prevăzute la art. 1,  2 şi 3  ale  prezentei hotărâri, se vor 

aloca 100.000 lei din rezerva bugetară pe anul 2018. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Administraţia Serelor, Parcurilor şi zonelor Verzi – 

Birou Amenajare Peisagistică şi Control Spaţii Verzi şi Direcţia economică. 

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru 

exercitarea controlului de legalitate.   
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                                                                                                                    jrs. Peti Andrei 

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                
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