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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal
constituite
din municipiul Bacău, proiectul de hotarare privind aprobarea
Regulamentului privind protejarea spatiilor verzi din parcurile de agrement si zonele
urbane ale municipiului Bacău, spre studiu şi analiză.
Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a
fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.6504/3 din 02.07.2010.
Proiectul de hotarare afisat prin Procesul Verbal nr.5390/01.06.2010 la sediul si pe
site-ul institutiei, va fi inlocuit cu prezentul proiect ca urmare a modificarilor intervenite
În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul Bacău,
vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului
Bacău,
până
la
data
de
12.07.2010
pe
adresa
de
e-mail
aparatdelucru.clb@primariabacau.ro.
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind protejarea spatiilor
verzi din parcurile de agrement si zonele urbane ale municipiului Bacău
Avand in vedere modificarile aduse in legislatia privind protectia mediului, precum si
faptul ca, protecţia mediului constituie o obligaţie şi o responsabilitate a autorităţilor
administraţiei public locale, prin Referatul nr.3906/02.07.2010 al Politiei Primariei
Municipiului Bacău, propune ca urmare a experientei acumulate si a dificultatilor intampinate
in aplicarea prevederilor legale privind protectia spatiilor verzi in zonele urbane, unu proiect de
hotărâre în prin care să se supună analizei şi ulterior aprobării Regulamentul privind protejarea
spatiilor verzi din parcurile de agrement si zonele urbane ale municipiului Bacău.
Consiliul Local al Municipiului Bacau, a adoptat Hotararea nr.162/2001 care stabilea si
sanctiona contraventiile in domeniul protectiei spatiilor verzi, a aranjamentelor florale, a
parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protejare stradala, a amenajarilor
peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa, pastrarea si protectia dotarilor
gospodaresti, a mobilierului urban si a celorlalte dotari de folosinta comuna, care prin
modificarile si completarile aduse prin prezentul regulament, se impune a fi abrogat.
Faţă de cele prezentate vă rugăm domnilor consilieri să aprobaţi proiectul de hotărâre în
forma prezentată.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
ING.ROMEO STAVARACHE
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JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului privind protejarea spatiilor verzi din parcurile de
agrement si zonele urbane ale municipiului Bacău
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
Având în vedere :
• Prevederile art.6(1), art.90 lit. „g” din O.U.G nr.195/2005 privind protectia mediului
inconjurator, actualizata;
• Prevederile art.8 (1) din Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
• Prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr.53/1997 pentru aprobarea Normelor de
igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei, actualizat;
• Prevederile art.2(3), art.4 din O.G.R. nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, actualizată;
• Prevederile art.6 (1)(2)(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, insotite de documentele justificative;
• Prevederile art.47 şi art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice
locale, republicată si actualizata;
• Prevederile Hotararii Consiliului Local Bacau nr.162/27.08.2001;
• Referatele nr.2832/14.05.2010 şi nr.3906/02.07.2010 ale Politiei Primariei Municipiului
Bacău;
• Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;
În baza art.36(2) lit.”b”,”c”, alin.(4) lit.”f”, alin.(6) lit.”a” punctele 9, 10 şi ale art.45(1) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia locală, republicata si actualizata
HOTĂRĂŞTE
Art.1 - Se aprobă Regulamentul privind protejarea spatiilor verzi din parcurile de agrement si
zonele urbane ale municipiului Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Dispoziţiile din prezenta hotarare prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii,
vor intra în vigoare in termen de 35 de zile de la adoptarea hotărârii, potrivit prevederilor art.4
din O.G.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art.3. - Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Codului de procedură
civilă şi ale Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art.4. – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga HCL nr.162/27.08.2001,
precum si orice alte prevederi contrare prezentei hotarari.
Art.5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Juridice şi Ad-ţie Locală, Directiei
Servicii Publice şi Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
ING.ROMEO STAVARACHE
ROMANIA
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JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
REGULAMENT
PRIVIND PROTEJAREA SPATIILOR VERZI DIN PARCURILE DE AGREMENT SI
ZONELE URBANE A MUNICIPIULUI BACAU
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Buna gospodarire si infrumusetarea municipiului, respectarea normelor de igiena urbana,
protectia spatiilor verzi de folosinta generala, constituie o obligatie pentru cele doua autoritati
ale administratiei publice locale, a agentilor economici si a celorlalte persoane juridice, precum
si a tuturor cetatenilor.
Ridicarea gradului de civilizatie in municipiul Bacau si imbunatatirea permanenta a
calitatii vietii, impun asigurarea ordinii desavarsite si respectarea disciplinei, a regulilor de
convietuire comunitara, de comportament civilizat, in folosirea locurilor publice, a dotarilor
gospodaresti si mobilierului urban, protectia spatiilor verzi, a arborilor si aranjamentelor
floricole.
Art.1. (1) Obligatiile cetatenilor si persoanelor juridice cu privire la protectia spatiilor verzi, a
aranjamentelor floricole, a arborilor si a perdelelor de protectie stradala, a parcurilor si
locurilor de joaca pentru copii, a aranjamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si
recreativa, a bancilor si celorlalte dotari ce fac parte din mobilierul urban.
(2) In vederea protectiei, conservarii si dezvoltarii spatiilor verzi, a aranjamentelor
floricole, a arborilor si a perdelelor de protectie stradala, a parcurilor si locurilor de joaca
pentru copii, a aranjamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa, toti
cetatenii si persoanelor juridice au urmatoarele obligatii:
(3) Protejarea spatiilor verzi, reprezinta obligatiile persoanelor fizice si juridice de a
mentine si ocroti aranjamentele floricole, a arborilor si arbustilor ornamentali a perdelelor de
protectie stradala si a aranjamentelor peisagistice din parcuri, scuaruri gradini publice sau
paduri de agrement.
Art.2. In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele
semnificatii:
a) spatiu verde - zona verde in cadrul oraselor si municipiilor, definita ca o retea mozaicata
adiacenta blocurilor de locuinte, al carei specific este determinat de vegetatie (lemnoasa,
arborescenta, arbustiva, floricola si erbacee);
b) parc – Suprafaţă întinsă de teren, de utilitate publică, cu plantaţii, alei şi diferite construcţii,
amenajată pentru agrement.
c) grădină - teren cultivat cu flori, copaci şi arbuşti ornamentali care este folosit pentru
agrement şi recreere, fiind deschis publicului;
d) pădure de agrement - pădure sau zonă împădurită în care se realizează diferite lucrări în
vederea creării unui cadru adecvat petrecerii timpului liber;
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Art.3. In vederea protectiei, conservarii si dezvoltarii spatiilor verzi, a aranjamentelor
floricole, a arborilor si a perdelelor de protectie stradala, a parcurilor si locurilor de joaca
pentru copii, a aranjamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa,
persoanele fizice au urmatoarele obligatii:
a) sa nu abandoneze deseuri de orice fel in aranjamentele floricole din gradinile publice,
perdelele de protectie stradala, in parcuri si locuri de joaca pentru copii, in aranjamentele
peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa
b) sa nu distruga si sa nu-si insuseasca aranjamentele floricole, arbustii ornamentali, sau
plantele decorative din spatiile verzi amenajate
c) sa nu taie ori sa scoata din radacini fara autorizatie arborii, arbustii,cu sau fara ridicarea
acestora
d) sa nu execute lucrari pe terenurile cu spatii verzi din domeniul public si privat al
municipiului Bacau fara a detine autorizatie
e) sa nu depoziteze materiale de constructii sau deseuri din constructii pe terenurile cu
spatii verzi sau in alte locuri decat cele special amenajate
f) sa nu degradeze spatiile verzi amenajate cu gazon din aliniamentele stradale si cele
aflate in incinta cvartalelor de blocuri
g) sa nu – si insuseasca arbori doborati de fenomene naturale, ori arbori si puieti care au
fost taiati sau scosi din radacini cu, sau fara drept, de alte persoane
h) sa nu degradeze aliniamentele de arbori si perdele de protejare stradala,
amenajamentele peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa
i) sa nu degradeze spatiile verzi, arborii si arbustii, florile si aranjamentele floricole din
parcuri si locurile de joaca pentru copii
j) sa nu circule cu biciclete, motorete,motociclete sau vehicole in parcuri sau in locurile
de joaca pentru copii
k) sa nu pasuneze animalele pe spatiile verzi, in parcuri, paduri, arii naturale protejate pe
aliniamentele verzi de pe trama stradala sau pe malurile si albiile cursurilor de apa
l) sa nu coseasca fara autorizatie iarba din parcurile si gradinite publice ori de pe
aliniamentele tramei stradale
m) sa nu imprastie, sa arunce sau sa foloseasca substante erbicide, ori momeli otravite,
pe spatiile verzi si aranjamentele floricole
n) sa nu arunce ori sa depoziteze zapada in amestec cu sare pe spatiile verzi si
aranjamentele floricole
Art.4. In vederea protectiei, conservarii si dezvoltarii spatiilor verzi, a aranjamentelor
floricole, a arborilor si a perdelelor de protectie stradala, a parcurilor si locurilor de joaca
pentru copii, a aranjamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa,
persoanele juridice au urmatoarele obligatii :
a) sa nu depoziteze deseuri de orice fel pe terenurile cu spatii verzi si pe malurile
cursurilor de apa decat in locurilestabilite cu aceasta destinatie
b) sa nu degradeze si sa nu taie arborii si arbustii de pe domeniul public si privat al
municipiului Bacau fara a detine avize sau autorizatie de la institutiile publice abilitate;
c) sa nu execute lucrari pe terenurile cu spatii verzi apartinind domeniului public si privat
al municipiului Bacau fara a detine autorizatie
d) in cazul in care au fost executate lucrari autorizate in spatiile verzi si a fost deteriorat
stratul vegetal, aranjamente floricole, perdeaua de protectie din gard viu si arbustii
ornamentali, executantul va reface spatiile verzi afectate la finalizarea lucrarilor
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e) sa nu arunce ori sa depoziteze zapada in amestec cu sare pe spatiile verzi si
aranjamentele floricole
f) sa nu degradeze spatiile verzi, arborii, arbustii si aranjamentele floricole
Art.5. In vederea protectiei, conservarii si dezvoltarii spatiilor verzi, a aranjamentelor
floricole, a arborilor si a perdelelor de protectie stradala, a parcurilor si gradinilor publice a
aranjamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa, persoanele fizice si
persoanele juridice au urmatoarele obligatii:
a) sa nu ocupe terenurile cu destinatie spatii verzi adiacente blocurilor de locuinte cu
imprejmuiri si constructii neautorizate
b) sa nu deverseze substante chimice toxice sau inflamabile pe terenurile cu spatii verzi
din jurul blocurilor,in parcuri si paduri de agrement sau pe malurile cursurilor de apa
c) sa nu spele autoturismele pe terenurile cu spatii verzi din jurul blocurilor, in incinta
scuarurilor in parcuri si paduri de agrement sau pe malurile cursurilor de apa
Art.6. Se interzice persoanelor fizice si juridice parcarea autoturismelor in aliniamentele
stradale, in spatiile verzi adiacente blocurilor si in parcuri de agrement.
Art.7. Se interzice persoanelor fizice si juridice de a amenaja parcari neautorizate pe
terenurile cu destinatie spatii verzi din jurul blocurilor de locuinte, in incinta cvartalelor de
blocuri sau in parcuri de agrement.
Art.8. Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi din parcuri, paduri de agrement, gradini
publice, persoanele fizice si cele juridice au urmatoarele obligatii;
a) sa nu foloseasca focul deschis in incinta spatiilor verzi amenajate din parcuri si paduri
de agrement sau in incinta cvartalelor blocurilor;
b) sa nu foloseasca gratare sau alte instalatii pentru gatit in interiorul spatiilor verzi, din
parcuri si paduri de agrement, sau din gradinile publice ;
c) sa foloseasca numai gratarele amplasate in locurile special amenajate de catre
administratorul parcurilor, padurilor de agrement, sau gradinilor publice;
Art.9. Persoanelor fizice si juridice le sunt interzise urmatoarele;
a) sa arda vegetatia uscata pe terenurile cu spatii verzi apartinind domeniului public si
privat al municipiului Bacau;
b) sa incinereze deseurile de natura vegetala provenite din gospodariile proprii de-a lungul
arterelor de circulatie sau in locuri neautorizate;
c) sa foloseasca gratare sau alte instalatii pentru gatit pe terenurile cu spatii verzi din jurul
blocurilor de locuinte sau in incinta cvartalelor dintre blocuri;
d) sa foloseasca in instalatii pentru gatit si incalzirea locuintelor alt tip de combustibili
decat cei conventionali, (lemn, carbune, gaze naturale, e.t.c.)
Art.10. In vederea pastrarii si protectiei mobilierului urban si a celorlalte dotari de folosinta
comuna, persoanele fizice si persoanele juridice, au urmatoarele obligatii:
a) sa nu degradeze bancile din parcuri si locurile de joaca pentru copii ori amplasate in
alte locuri publice de pe raza municipiului Bacau.
b) sa nu degradeze gardurile de protectie a spatiilor verzi si aranjamentelor florale.
c) sa nu degradeze cosurile pentru hartii amplasate pe raza municipiului Bacau.
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d) sa nu degradeze grupurile statuare si statuile, fantanile arteziene indicatoarele de
orice natura, panourile de afisaj si reclama, grupurile sanitare inclusiv cele
ecologice, pilonii de protectie si interyicere a patrunderii si rularii vehiculelor si
autovehiculkelor de orice fel pe pietonale, alte dotari si mobilier urban amplasate pe
raza municipiului Bacau.
CAPITOLUL II
RASPUNDERI SI SANCTIUNI
Art. 11. Nerespectarea prevederelor prezentei hotarari atrage raspunderea civila,
contraventionala sau penala, dupa caz.
(1) Prejudiciile cauzate spaţiilor verzi se recuperează pe baza hotărârii judecătoreşti
definitive.
(2) În cazul deteriorării spaţiilor verzi în urma incendiilor, se stabileşte compensarea nu
numai a pagubei pricinuite spaţiilor verzi, ci şi a cheltuielilor suportate pentru stingerea
incendiului şi curăţarea teritoriului de deşeurile provenite în urma acestuia şi refacerea zonei
verzi.
(3) În cazul poluării chimice a spaţiilor verzi se stabileşte nu numai compensarea pagubei
pricinuite spaţiilor verzi, ci şi a cheltuielilor suportate pentru reecologizarea zonei şi a
lucrărilor pe termen lung necesare pentru decontaminarea zonei.
Art.12. Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă contravenţională, după cum urmează:
(1) de la 100 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru
persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor prevazute expres pentru fiecare categorie de
persoane conform :
- art.3 literele a, b, c, f, h, i, j
- art.5 litera c
- art.6
- art. 8 literele a, b, c
- art. 9 litirele a, b, c, d
(2) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 2500 lei pentru
persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor prevazute expres pentru fiecare categorie de
persoane conform:
- art.3 lit g, k, l, n
- art.4 lit.a, b, e, f
- art.5 litera a
- art.7
- art.10 lit. a, b, c, d
(3) de la 500 lei la 2000 lei pentru persoanele fizice si de la 2000 lei la 2500 lei pentru
persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor prevazute expres pentru fiecare categorie de
persoane conform:
- art. 3 literele d, e, m
- art. 4 literele c, d
- art. 5 litera b
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Art.13. (1) Constatarea contraventiilor prevazute in prezenta hotarare si aplicarea acestora se
fac de catre Primarul municipiului Bacau, prin persoanele imputernicite in acest scop.
(2) Sumele provenite din amenzile aplicate in temeiul prezentei hotarari se fac venit la
bugetul local.
Art.14. (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din
minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre
această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenţiilor această
posibilitate trebuie menţionată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de
la miezul nopţii zilei următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau
când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.
(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate la - C.E.C. sau la unităţile
Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită - C.E.C. - sau la casieriile
autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze
veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de
cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei,
precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.
(3) O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se
trimite prin poştă organului din care acesta face parte, potrivit dispoziţiilor alin.1
Art.15. Prezenta hotarare se completeaza cu dispozitiile O.G. nr.2/2001 cu privire la regimul
juridic al contraventiilor cu modificarile si copletarile ulterioare.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
ING.ROMEO STAVARACHE
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
POLITIA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BACAU

RAPORT
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, la
proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind protejarea spatiilor
verzi din parcurile de agrement si zonele urbane ale municipiului Bacău

Analizând proiectul de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind protejarea spatiilor
verzi din parcurile de agrement si zonele urbane ale municipiului Bacău, se constată că este
oportun şi necesar adoptarea lui, pentru o mai buna gestionare si protejare a spatiilor verzi din
zonele urbane, iar autoritatea deliberativă are atributul de a-l aproba prin hotărâre.
Având în vedere că sunt respectate dispoziţiile legale în vigoare, avizăm favorabil
adoptarea proiectului de hotărâre.

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
Ing. DRAGOŞ LUCHIAN

DIRECTOR,
RELU MARDARE

BIROU PROTECTIA MEDIULUI SI IGIENIZARE,
ING. LUCIAN GENES

