
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEȘTI 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de tăiere  sau toaletare a arborilor de pe domeniul 

public sau privat al comunei GHERĂEȘTI, județul Neamț 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEȘTI; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 2555 din 19.03.2021 și raportul de specialitate nr. 

2556/19.03.2021; 

 Văzând avizul  dat de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherăești; 

         Ținând cont de : 

-prevederile art. 12 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor 

verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului înconjurător, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic și Legea Pomiculturii nr. 348/2003, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
  

 Art.1 Se aprobă Regulamentul de tăiere  sau toaletare a arborilor de pe domeniul public 

sau privat al comunei GHERĂEȘTI, județul Neamț, conform Anexei care face parte din prezenta 

hotărâre.  

Art.2  Se constituie comisia pentru avizarea tăierii arborilor de pe domeniul public sau 

privat al Comunei Gherăești, în următoarea componență : 

1. Bereșoae Pavel – primarul Comunei Gherăești ; 

2. Cobzariu Dan – viceprimarul Comunei Gherăești ; 

3. Serediuc Angela – inspector ; 

4. Lungu Jenică – șef S.V.S.U ; 

5. Reprezentant Ocolul Silvic Roman.  

 Art.3. Primarul Comunei Gherăești, împreună cu membrii Comisiei constituite conform 

art. 2, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al 

comunei Gherăești, autorităţilor şi persoanelor interesate.         

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER, 

PUȘCAȘU MARIUS 

 
 

Nr.   21                                                                                                          Contrasemnează 

Din 26.03.2021                                                                                                                               Secretar general, 

                                                                                                                                                 Marcela PĂLĂNCEANU  

 

 

Adoptată  în şedinţa din 26 martie 2021 cu un număr de 15 voturi “pentru” din totalul de 15 consilieri în funcţie 

 



 

 

 



                                        ANEXA 

LA H.C.L nr. 21/26.03.2021 

 

REGULAMENTUL DE TĂIERE SAU TOALETARE A ARBORILOR SI 

ARBUȘTILOR DE PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL COMUNEI 

GHERĂEȘTI 

 

 Art.1  Prezentul regulament reglementează tăierile definitive și tăierile de întreținere  

și/sau de corecție a arborilor și arbuștilor aflați pe terenuri aparținând domeniului public sau 

privat al comunei Gherăești. 

 Art.2 Tăierile definitive și tăierile de întreținere și/sau corecție a arborilor și arbuștilor 

aflați pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al comunei Gherăești se fac, în 

condițiile legii, în baza avizului dat de Comisia de avizare a tăierilor de arbori de terenuri 

aparținând domeniului public sau privat al comunei Gherăești. 

 Art.3 (1) Comisia de avizare a tăierilor de arbori de pe terenuri aparținând domeniului 

public sau privat al comunei Gherăești primește și analizează cererile care au ca obiect tăieri 

de arbori de la bază, tăieri de întreținere sau de corecție, ori alte intervenții asupra arborilor și 

arbuștilor, aparținând domeniului public sau privat al comunei Gherăești și le avizează 

favorabil sau nefavorabil, în această ultimă situație motivând hotărârea. 

           (2) Comisia se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui. 

           (3) Convocarea se face prin orice mijloc inclusiv telefonic, de către secretarul comisiei 

cu cel puțin o zi înainte de data ședinței. 

            (4) Modul de lucru al comisiei inclusiv deplasările în teren, pentru vizitarea 

amplasamentului și verificarea situațiilor, se stabilesc de către președintele acesteia. 

            (5) Cererile privind tăierile de arbori și arbuști, pot fi formulate de persoane fizice sau 

persoane juridice, vor cuprinde datele de identificare ale solicitanților, informații de contact 

precum și expunerea pe scurt a problemelor ce fac obiectul solicitărilor. 

             (6) Cererile  se depun la secretarul comisiei de avizare, care vor fi înaintate cu celeritate 

președintelui acesteia, care va dispune necesitatea convocării comisiei. 

 (7) Avizele comisiei se dau cu votul majorității membrilor săi și se comunică 

primarului, care va dispune îndeplinirea demersurilor legale referitoare la marcare, tăiere/ 

toaletare și transport al masei lemnoase. 

 (8) La avizarea tăierilor de arbori și arbuști, Comisia va avea în vedere anumite condiții 

restrictive impuse de legislația în vigoare referitoare la regimul special al unor arbori, -Legea 

pomiculturii nr. 348/2003, respectiv cerințe impuse de reglementările urbanistice locale. 

 (9) Lucrările comisiei se consemnează într-un proces verbal întocmit de secretar. 

 (10) Rezultatul analizei solicitărilor depuse cu privire la tăierile de arbori sau arbuști de 

pe domeniul public sau privat al comunei Gherăești, se vor comunica petiționarilor. 

 Art.4 Depozitarea, valorificarea, utilizarea masei lemnoase rezultată în urma tăierii 

arborilor/arbuștilor de pe domeniul public sau privat se va face cu aprobarea primarului 

comunei Gherăești. 

 Art.5 (1) Tăierile definitive sunt tăierile efectuate de la baza arborilor sau scoaterea din 

rădăcină care se avizează și se execută în următoarele condiții: 

a) arborele este  uscat ori prezintă un grad ridicat de uscare sau se află în stare fiziologică puternic 

degradată (prezintă scorburi); 

b) arborele are vârsta biologică înaintată și/sau prezintă pericol iminent de prăbușire în cazul unor 

fenomene meteorologice extreme (vânt puternic, uragan, furtună, inundații etc.) 



c) arborele este înclinat fără semne de reechilibrare, prezentând pericol de prăbușire și implicit 

riscul producerii unor accidente sau pagube materiale, pe fondul unor fenomene meteo 

extreme; 

d) sistemul radicular al arborelui afectează rețelele tehnico - edilitare subterane sau structura de 

rezistență  a unei construcții; 

e) arborele este situat pe amplasamentul unei viitoare construcții, pentru care s-a obținut 

autorizație de construcție; 

f) arborele se află la o distanță mică față de zidurile clădirilor de locuințe sau ale clădirilor în care 

se desfășoară activități administrative ori comerciale și creează în mod evident neajunsuri 

persoanelor care locuiesc sau după caz desfășoară activități în acestea; 

g) coroanele arborilor aflați în pâlcuri se întrepătrund datorită nerespectării distanțelor minime de 

plantare sau creșterii necontrolate a acestora, ceea ce împiedică dezvoltarea normală și 

armonioasă.  

(2) În cazul tăierilor de la bază sau a scoaterii din rădăcină este obligatorie replantarea de arbori 

într-o măsură în care să compenseze masa foliară distrusă cu ocazia lucrărilor (minim 2 arbori 

cu o masă foliară similară pentru un arbore tăiat). 

 Art.6 (1) Tăierile de întreținere și cele de corecție a arborilor și arbuștilor se execută 

numai în perioadele optime pentru: 

a) înălțarea coronamentului sau pentru regenerare (se urmărește reîntinerirea coroanei); 

b) tăierea ramurilor crescute din muguri dorminzi, pentru a împiedică deprecierea calității 

arborilor; 

c) suprimarea ramurilor uscate, parțial uscate sau rupte și a ramurilor aglomerate care împiedică 

pătrunderea luminii naturale în clădiri; 

d) reducerea coroanei atunci când aceasta afectează acoperișurile, terasele sau pereții clădirilor 

rețelele tehnico - edilitare aeriene, împiedică vizibilitatea semnelor de circulație sau iluminatul 

pe timp de noapte. 

(2) Perioada optimă pentru tăierile de întreținere arbori și arbuști este perioada de repaos 

vegetativ între 15 noiembrie - 31 martie. În perioada de vegetație, astfel de lucrări se aplică 

numai ramurilor uscate care pot fi ușor identificate. 

 (2) Se consideră situații de urgență prezența  unor arbori afectați de furtună, în pericol 

real de prăbușire și degajarea arterelor de circulație stradală și pietonală, a căilor de acces și 

incintelor, precum și a semnelor de circulație și a rețelelor aeriene de utilități (electricitate, 

telefonie, etc.); 

 Art.7 În cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arțar, mesteacăn, stejar) 

plantați pe spațiile verzi din domeniul public, precum și al celor plantați în aliniamente în lungul 

străzilor este interzisă intervenția cu tăieri în coroana acestora, cu excepția lucrărilor de 

eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranța traficului pietonal și rutier, a 

imobilelor aflate în apropiere, precum și a celor de pe traseul rețelelor tehnico - edilitare 

aeriene. 

 Art.8 Tăierea arborilor de nuc din afara fondului forestier se face numai cu avizul 

Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și numai în anumite condiții: 

a) nuci care au cel puțin 1/3 coroană uscată; 

b) nuci aflați pe suprafețe pe care s-a autorizat construirea de obiective și a căror tăiere nu se poate 

evita; 

c) nuci dezrădăcinați din cauze naturale; 

d) nuci situați în dreptul rețelei de înaltă tensiune. 

 Art.9 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și 

încălcarea prevederilor sale se sancționează cu amendă după cum urmează: 

a) de la 100 lei la 200 lei pentru persoane fizice; 

b) de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice; 



 Art.10 (1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 9 și aplicarea sancțiunilor se fac 

de către primar sau împuterniciți ai acestuia. 

 (2) Contravaloarea amenzilor date în baza acestei hotărâri de către persoanele 

împuternicite în acest scop de către primar se face venit la bugetul local și va fi  folosită pentru 

finanțarea suplimentar a activităților de întreținere, dezvoltare și regenerare a spațiilor verzi. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER 

PUȘCAȘU MARIUS 

 

 

 

 

 

 
                     Contrasemnează 

                                  Secretar general, 

                                Marcela PĂLĂNCEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


