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CAP.I. DISPOZITI GENERALE 
 
Art. 1. Prezentul Regulament are ca obiect: 

a) reglementarea conditiilor de administrare a spatiilor verzi publice situate in intravilanul 
Municipiului Alexandria, in vederea asigurarii calitatii factorilor de mediu si a starii de sanatate a 
populatiei; 

b) adoptarea de masuri si norme privind dezvoltarea, intretinerea si amenajarea spatiilor verzi publice 
din Municipiul Alexandria; 

c) reglementarea activitatilor ce se desfasoara pe spatiile verzi publice; 
d) aprobarea unor masuri si reguli specifice pentru protectia mediului in Municipiul Alexandria; 

 
Art. 2. Cetatenii din Municipiul Alexandria au urmatoarele drepturi: 

a) dreptul la un mediu sanatos, accesul liber pentru recreere in spatiile verzi proprietate publica a 
Municipiului Alexandria; 

b) dreptul de a contribui la amenajarea spatiilor verzi; 
c) accesul la informatiile privind Registrul local al spatiilor verzi, la date privind componentele biotice 

ale spatiilor verzi de pe terenurile publice din Municipiul Alexandria; 
 

CAP.II. REGLEMENTAREA, ADMINISTRAREA SI INTRETINEREA SPATIILOR VERZI SITUATE 
IN INTRAVILANUL MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

 
Art.3. Spatiile verzi din Municipiul Alexandria sunt definite in conformitate cu articolul 3 din Legea 

nr. 88/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea 
spatiilor verzi din intravilanul localitatilor si sunt identificate ca fiind: 

a. spatii verzi publice de folosinta specializata: 
 a.1. gradini botanice si zoologice, muzee in aer liber, parcuri expozitionale; 
 a.2. cele aferente dotarilor publice: crese, gradinite, scoli, unitati sanitare sau de protectie sociala, 
institutii, edificii de cult, cimitire; 
b. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta; 
 b.1. spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze sportive; 
 b.2. spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa; 

b.3. culoare de protectie fata de infrastructura tehnica; 
b.4. paduri de agrement; 
b.5. pepiniere si sere; 
 
CAPITOLUL II.1. TERMENI, NOTIUNI SI EXPRESII 
 

Art.4.In sensul prezentului regulament privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din 
intravilanul Municipiului Alexandria, termenii, notiunile si expresiile de mai jos au urmatoarele 
semnificatii: 

a) parc – spatiu verde, cu suprafata de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific si 
din zone construite, cuprinzând dotari si echipari destinate activitatilor cultural-educative, sportive sau 
recreative pentru populatie; 

b) scuar – spatiu verde, cu suprafata mai mica de un hectar, amplasat in cadrul ansamblurilor de 
locuit, in jurul unor dotari publice, in incintele unitatilor economice, social-culturale, de invatamânt, 
amenajarilor sportive, de agrement pentru copii si tineret sau in alte locatii; 

c) gradina - teren cultivat cu flori, copaci si arbusti ornamentali care este folosit pentru agrement si 
recreere, fiind deschis publicului; 

d) fâsie plantata– plantatie cu rol estetic si de ameliorare a climatului si calitatii aerului, realizatain 
lungul cailor de circulatie sau al cursurilor de apa; 
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e) muzeu in aer liber – institutie care dispune de un spatiu verde neacoperit, special amenajat, in 
vederea expunerii si studierii unor obiecte de arta, relicve, documente istorice si stiintifice si a educarii 
publicului; 

f) baza sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanta - complex format dintr-un 
cadru vegetal si din zone construite, special amenajate si dotate pentru practicarea diferitelor sporturi 
(complex de instalatii sportive); 

g) parc expozitional – spatiu verde special amenajat destinat informarii publicului si promovarii 
unor evenimente; 

h) spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu – spatii verzi formate dintr-un cadru vegetal, 
amplasate adiacent blocurilor de locuinte de tip condominiu, cu rol estetic si de protectie, de ameliorare 
a climatului si a calitatii aerului; 

i) padure de agrement - padure sau zona impadurita in care se realizeaza diferite lucrari in vederea 
crearii unui cadru adecvat petrecerii timpului liber; 

j) spatii verzi pentru protectia cursurilor de apa si lacurilor – plantatii realizate in lungul 
cursurilor de apa sau imprejurul lacurilor, al caror rol principal este de protectie a acestora; 

k) culoare de protectie fata de infrastructura tehnica - plantatii realizate in lungul cailor de 
circulatie sau in jurul unor instalatii cu potential ridicat de poluare, in vederea ameliorarii calitatii 
mediului si protejarii infrastructurii aferente; 

l) pepiniera - teren pe care se cultiva si se inmultesc plante erbacee si lemnoase pana la 
transplantarea pentru plantare definitiva; 

m) sere - terenuri acoperite de constructii usoare destinate cultivarii plantelor. 
 

CAPITOLUL II.2. CADRUL LEGISLATIV GENERAL 
 
Art.5.Cadrul legislativ general privind reglementarea, administrarea si intretinerea spatiilor verzi 

situate in intravilanul Municipiului Alexandria, este asigurat prin: 
- prevederile Legii nr. 88/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și 

administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată , cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 114/2007 din 17/10/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;  
- prevederile Legii nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală, modificată şi completată ;  
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- prevederile Legii nr. 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica; 
- prevederile Legii nr.46 din 19 martie 2008 (*actualizata*) Codul silvic; 
- prevederile Ordinului nr.1549 din 4 decembrie 2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea 

Registrului local al spatiilor verzi, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
CAP.II.3. REGISTRUL LOCAL AL SPATIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI 

ALEXANDRIA 
 
Art.6. Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul municipiului Alexandria este un sistem 

informational care cuprinde datele tehnice ale tuturor spatiilor verzi conform indicilor de calitate si 
cantitate. 

 
Art.7. Comisia pentru verificarea si receptia  lucrarilor de realizare a R.L.S.V din intravilanul 

Municipiului Alexandria asigura evidenta spatiilor verzi inregistrate in Registrul spatiilor verzi din 
Municipiul Alexandria, pe care la actualizeaza ori de cate ori intervin modificari in teren, in baza unui 
Referat de verificare si receptie a lucrarilor, care se anexeaza la documentatia aferenta constituirii  
Registrului local al spatiilor verzi. 
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Art.8. Actualizarea planurilor si hartilor, cu schimbarile produse in evidentele spatiilor verzi, se va 
realiza cu respectarea normelor şi instrucţiunilor emise de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, cf. Art. 16, alin. (2) din Ordinul 1466/ 17.05.2010 pentru modificarea Ordinului ministrului 
dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
elaborarea Registrului local al spatiilor verzi. 

 
Art.9.  Actualizarea setului de date şi informaţii specifice privind starea terenului, vegetaţia 

existentă, indicii calitativi şi cantitativi se efectuează cu respectarea normelor şi instrucţiunilor din domeniul 
mediului, cf. Art. 16, alin. (3) din Ordinul 1466/ 17.05.2010 pentru modificarea Ordinului ministrului 
dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
elaborarea Registrului local al spatiilor verzi. 

 
Art.10. Actualizarea datelor referitoare la reglementarea urbanistică se efectuează cu respectarea 

normelor din domeniul urbanismului, cf. Art. 16, alin. (4) din Ordinul 1466/ 17.05.2010 pentru modificarea 
Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi. 

 
Art.11. Evidenta spatiilor verzi are drept scop organizarea folosirii rationale a acestora, a regenerarii 

si protectiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbarilor calitative si cantitative, precum 
si asigurarea informatiilor despre spatiile verzi publice din intravilanul Municipiului Alexandria. 

 
Art.12. Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul municipiului Alexandria poate  fi consultat 

online de catre orice persoana interesata, pe site- ul primariei http://www.alexandria.ro/. 
 

 
Cap.II.4. ADMINISTRAREA SPATIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI 

ALEXANDRIA 
 
Art.13.Prin administrarea spatiilor verzi din intravilanul Municipiului Alexandria se urmareste 

indeplinirea urmatoarelor obiective: 
a) protectia si conservarea spatiilor verzi pentru mentinerea biodiversitatii lor; 
b) mentinerea si dezvoltarea functiilor de protectie a spatiilor verzi privind apele, solul, schimbarile 

climatice, mentinerea peisajelor in scopul ocrotirii sanatatii populatiei, protectiei mediului si 
asigurarii calitatii vietii; 

c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei si a calitatii spatiilor verzi; 
d) elaborarea si aplicarea unui complex de masuri privind aducerea si mentinerea spatiilor verzi in 

starea corespunzatoare functiilor lor; 
e) identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrari pentru extinderea suprafetelor acoperite cu 

vegetatie; 
f) extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi, prin includerea in categoria spatiilor verzi publice a 

terenurilor cu potential ecologic sau sociocultural. 
 

Art.14.Activitatile de administrare a spatiilor verzi publice din intravilanul Municipiului Alexandria 
sunt finantate din bugetul local pentru: 

a) cheltuielile legate de regenerarea, paza si protectia spatiilor verzi si pentru tratamentele fitosanitare 
recomandate de unitatile fitosanitare locale pentru protectia plantelor; 

b) efectuarea lucrarilor de proiectare si de cercetare stiintifica in domeniul protectiei si amenajarii 
durabile a spatiilor verzi; 

c) investitiile  de capital in domeniul spatiilor verzi; 
d) crearea si dezvoltarea spatiilor verzi prin achizitionarea de terenuri disponibile cu potential 

sociocultural sau ecologic, in vederea atingerii si respectarii normativelor europene existente in 
domeniu cu privire la necesarul de spatii verzi; 

e) alte obligatii legate de administrarea spatiilor verzi. 

http://www.alexandria.ro/
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Art.15.Activitatile de administrare a spatiilor verzi amplasate pe terenuri proprietate privata din 

intravilanul Municipiului Alexandria sunt finantate de proprietarii acestora. 
 
Art.16.Administrarea spatiilor verzi proprietate publica din intravilanul Municipiului Alexandria 

este exercitata de autoritatile administratiei publice locale sau de structuri subordonate acestora 
imputernicite in acest scop potrivit prevederilor legale. 

 
Art.17.Dezvoltarea si protectia spatiilor verzi publice din Municipiul Alexandria se realizeaza in 

conformitate cu Reglementarile Planului Urbanistic General al Municipiului Alexandria si in conformitate 
cu prevedeile legale. 

 
Art.18.Prestarea lucrarilor privind amenajarea, intretinerea, modernizarea, extinderea si executarea 

lucrarilor specifice spatiilor verzi, publice, se face conform prevederilor legale in vigoare privind prestarea 
serviciilor sau executarea lucrarilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Alexandria. 

 
Art.19.Schimbarea destinatiei, reducerea suprafetelor ori stramutarea spatiilor verzi publice din 

intravilanul Municipiului Alexandria se poate face doar in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, in 
urmatoarele situatii: 

a) este permisa schimbarea destinatiei spatiilor verzi publice din Municipiul Alexandria in vederea 
realizarii unor lucrari de utilitate publica, asa cum acestea sunt prevazute de legislatia in 
vigoare(legea nr.33/1994 privind expropierea pentru cauza de utilitate publica, republicata, altele decat cele 
privind constructiile locuintelor sociale, obiectivelor sociale de invatamant,sanatate, protectie si asistenta 
sociala , organizatiilor neguvernamentale, precum si administratiei publice si autoritatilor judecatoresti.) 

b) se pot amplasa pe un spatiu verde public din Municipiul Alexandria: alei pietonale, mobilier urban, 
amenajari pentru sport, joc si odihna, constructii pentru expozitii si activitati culturale, constructii 
usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, grupuri sanitare, 
spatii pentru intretinere, dar numai in baza unei documentatii de urbanism pentru intreaga 
suprafata a spatiului verde si cu obligatia ca suprafata cumulata a acestor obiective sa nu depaseasca 
10% din suprafata totala a spatiului verde. 

c) pepinierele care nu sunt proprietate publica, serele din Municipiul Alexandria isi pot schimba 
destinatia, cu conditia transformarii acestora in alte tipuri de spatii verzi. 
 
Art.20.Proiectele de amenajare specifica spatiilor verzi din Municipiul Alexandria vor fi elaborate de 

catre specialisti in domeniul arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii sau forestier. 
 

CAP.II.5.  PARTENERIATELE INCHEIATE  IN VEDEREA AMENAJARII SI INTRETINERII CU 
TITLU GRATUIT A SPATIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

 
         Art.21  Persoanele  fizice şi juridice care doresc implicarea in programul de conservare si 

infrumusetare a spatiilor verzi publice din Municipiul Alexandria, cu asigurarea din fonduri proprii a 
cheltuielilor pot incheia un Acord de colaborare cu reprezentantul Primariei Municipiului Alexandria din 
structura de specialitate cu atributii in acest sens, in vederea amenajarii si intretinerii cu titlu gratuit a unor 
spatii verzi din municipiul Alexandria, in conditiile stabilite prin Regulamentul de convietuire sociala 
aprobat la nivelul Municipiului Alexandria. 

 
Art.22.Lucrarile de intretinere a spatiului verde public consta in:  
a) lucrari de salubrizare a spatiului verde prin colectarea deseurilor (deseuri menajere, hârtii, ambalaje, 

etc.) cu o frecventa suficienta pentru a asigura o stare permanenta de curatenie; 
b) lucrari de tundere a gazonului in perioada martie- noiembrie, cel putin o trecere/luna, in functie de 

conditiile climatice si gradul de dezvoltare a vegetatiei; efectuarea lucrarilor de tundere se va corela 
cu activitatile de intretinere a domeniului public (tunderea vegetatiei) desfasurate de municipalitate in 
baza contractelor de prestari incheiate in acest sens; 
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c) lucrari de greblat frunze si crengi in perioada noiembrie-decembrie, cel putin o trecere pe luna; 
d) lucrari de plantare a materialului dendrologic in campania de plantari din primavara (15 martie-15 

aprilie) si toamna (15 octombrie-15 noiembrie);  
e) udarea materialului dendrologic plantat: 2 interventii /saptamana in perioada aprilie-mai si luna 

septembrie si 3 interventii/saptamana  in perioada iunie-august. 
f) aplicarea de tratamente fitosanitare specifice/caracteristice; 

 
Art.23.Pentru executarea lucrarilor de intretinere specifice de sezon a spatiului verde public incredintat, 

persoanele fizice/ persoanele juridice pot opta pentru: 
a) lucrari de intretinere executate in regie proprie prin grija celor ce au primit in administrare spatiul 

verde; 
b) lucrari de intretinere executate de catre o firma specializata in activitati de gradinarit si arhitectura 

peisagistica in baza unui contract de prestari servicii;  
c) lucrarile de intretinere executate de catre prestatorii de lucrari aflati in relatii contractuale cu 

municipiul Alexandria, urmând a fi facturate celor ce au primit in intretinere spatiul verde de catre 
prestatorii de lucrari. 

d) aplicarea de tratamente fitosanitare specifice efectuate in regie proprie sau de firma specializata, 
urmând a fi facturate celor ce au primit in intretinere spatiul verde de catre prestatorii de lucrari. 
 

Art.24. Structura de specialitate cu atributii in acest sens potrivit Regulamentul de Organizare si 
Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, intocmeste Programul de 
lucrari anual care va fi anexa la Acordul de colaborare privind intretinerea si amenajarea cu titlu gratuit a  
spatiului verde incredintat. 

 
Art.25. Lucrarile de amenajare a spatiului verde incredintat se executa in conformitate cu schita de 

amenajare propusa si aprobata de Municipiul Alexandria, prin structura de specialitate cu atributii in acest 
sens. 

Art.26. (1)Obligatia intretinerii spatiului verde, asumata prin acordul de colaborare, este o obligatie de 
rezultat si nu doar o obligatie de diligenta, persoana fizica sau juridica care si-a asumat intretinerea 
spatiului verde public raspunzand de aceasta obligatie cat timp Acordul de colaborare este in vigoare. 

(2) In cazul in care obligatiile celui care a semnat acordul de parteneriat cu municipalitatea nu sunt 
realizate, Municipiul Alexandria, prin structura de specialitate cu atributii in acest sens potrivit ROF, 
notifica partenerul si ii acorda un termen de maximum 15 zile pentru remedierea situatiei, iar in cazul in 
care aceasta nu are loc il notifica cu privire la rezilierea unilaterala a Acordului, toate lucrarile/dotarile 
realizate pana la acea date fiind preluate de drept in propietatea Municipiului Alexandria. 

 
Art.27.(1)Autoritatea publica locala, poate  încheia protocoale privind intretinerea a  urmatoarelor spatii: 
a)spatiul verde public existent in zona cvartalelor de blocuri pentru asociatiile de proprietari; 
b)spatii verzi publice existente in zona institutiilor, pentru institutii. 
(2)Spatiile verzi publice specificate la alin. (1), litera (a) se preiau de catre asociatiile de proprietari din 

Municipiul Alexandria, in vederea intretinerii. 
(3)Reprezentantul Primariei Municipiului Alexandria din structura de specialitate cu atributii in acest 

sens: 
a) se va deplasa in teren in vederea identificarii amplasamentului din cadrul asociatiei de 

proprietari,  
b) va intocmi Procesul verbal de predare-primire incheiat si semnat intre reprezentantul 

Primariei Municipiului Alexandria si presedintele/administratorul asociatiei de proprietari. 
c) va incheia Protocolul privind intretinerea spatiilor verzi publice, intre Municipiul Alexandria 

si asociatia de proprietari, in care se prevad drepturile si obligatiile fiecarei parti. 
(4)Spatiile verzi publice specificate la aliniatul 1 litera (b) pot fi preluate in vederea intretinerii si 

amenajarii, in baza unei cereri scrise depuse de catre solicitant (institutie) la Registratura Primariei 
municipiului Alexandria. Reprezentantul structurii de specialitate cu atribuții conform Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a Aparatului de Specialitate a Primarului se va deplasa in teren in vederea 
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identificarii amplasamentului. Dupa avizarea solicitarii se va intocmi Procesul verbal de predare-primire 
incheiat si semnat intre reprezentantul Primariei Municipiului Alexandria si solicitant, care va fi insotit 
obligatoriu de plan de amplasament/ortofotoplan al spatiului verde cu suprafata domeniului reglementat, 
cu amplasarea vegetatiei si a mobilierului urban precum si tratamentul fitosanitar care trebuie aplicat 
spatiului verde respectiv. Totodata, se va incheia intre solicitant si Municipiul Alexandria Protocolul in 
vederea intretinerii spațiilor verzi publice, in care se prevad drepturile si obligatiile fiecarei parti.  

(5)Transmiterea spatiilor verzi entitatilor mentionate la aliniatul (2) si (3), in scopul intretinerii si 
amenajarii, se poate face doar daca nu este alterat caracterul de folosinta generala al acestora si in scopul 
imbunatatirii starii tehnice si peisagistice a spatiilor verzi. 

(6)Spatiile incredintate conform art.27, vor fi intretinute prin grija persoanelor fizice sau juridice, carora 
li s-a predat acest spatiu, iar lucrarile constau, dupa caz, in:  

a) lucrari de salubrizare a zonelor verzi, constând in colectarea deseurilor (deseuri menajere, hârtii, 
ambalaje etc.) cu o frecventa suficienta pentru a asigura o stare permanenta de curatenie; 

b) lucrari de tundere gazon in perioada martie-noiembrie, cel putin o trecere/luna, in functie de 
conditiile climatice si gradul de dezvoltare a vegetatiei; executarea lucrarilor de tundere se vor corela 
cu activitatile de intretinere a domeniului public (tunderea vegetatiei) desfasurate de municipalitate in 
baza contractelor de prestari incheiate in acest sens; 

c) lucrari de greblat frunze si crengi in perioada noiembrie-decembrie, cel putin o trecere pe luna; 
d) lucrari de plantare a materialului dendrologic in campania de plantari din primavara (15 martie-15 

aprilie) si toamna (15 octombrie-15 noiembrie);  
e) udarea materialului dendrologic plantat: 2 interventii /saptamana in perioada aprilie-mai si luna 

septembrie si 3 interventii/saptamana  in perioada iunie-august. 
f) lucrari de tuns gard viu, executate in perioada mai-septembrie, o tundere pe luna.  
g) aplicarea tratamentelor fitosanitare specifice 
(6) Modelul Protocolului privind intretinerea spatiilor verzi publice existente in zona institutiilor este 

prezentat in Anexa 2 la Regulamentul de convietuire sociala aprobat al nivelul Municipiului Alexandria. 
 

Art.28. Pentru executarea lucrarilor de intretinere specifice de sezon, a spatiilor verzi, asociatiile de 
proprietari sau institutiile publice carora li s-au predat aceste spatii, pot opta pentru: 

a) lucrari de intretinere executate in regie proprie prin grija celor ce au primit in folosinta spatiul verde; 
b) lucrari de intretinere executate de catre o firma specializata in activitati de gradinarit si arhitectura 

peisagistica in baza unui contract de prestari servicii;  
c) lucrarile de intretinere executate de catre prestatorii de lucrari aflati in relatii contractuale cu 

Municipiul Alexandria, urmând a fi facturate celor ce au primit in folosinta spatiul verde de catre 
prestatorii de lucrari, conform unui contract incheiat intre parti. 

 
CAP.III. ACTIVITATILE PRIVIND INTRETINEREA, AMENAJAREA, CONSERVAREA, 

PROTEJAREA SI EXTINDEREA FONDULUI VEGETAL DIN SPATIILE VERZI PUBLICE DIN 
INTRAVILANUL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

 
Art.29.Activitatile privind intretinerea, amenajarea, conservarea, protejarea si extinderea fondului 

vegetal existent din spatiile verzi publice din intravilanul Municipiului Alexandria, se desfasoara in scopul 
conservarii fondului plantat existent (arbori, arbusti, gard viu, gazon, plante florale), completarii si extinderii 
acestuia. 

 
Art.30.Obiectivele pe care trebuie sa le atinga prestarea activitatilor privind intretinerea, amenajarea, 

conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal din spatiile verzi publice din intravilanul 
Municipiului Alexandria, sunt urmatoarele: 

a) imbunatatirea calitatii mediului de viata; 
b) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de intretinere si amenajare spatii verzi; 
c) protejarea zonelor verzi, a domeniului public si punerea in valoare a acestora, protectia mediului 

inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in 
concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene. 
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Art.31.Activitatile privind intretinerea, amenajarea, conservarea, protejarea si extinderea fondului 

vegetal existent din spatiile verzi publice din intravilanul Municipiului Alexandria, se realizeaza in functie 
de:  

a) tipul spatiului verde(parc, gradina, scuar, fâsie plantata); 
b) dimensiunea spatiului verde; 
c) dotarile tehnice din spatiile verzi publice; 
d) tipul suprafetei existente in spatiile verzi(alei, trotuare, spatii de joaca pentru copii, spatii de 

recreere, terenuri de sport, platforme, lacuri, fantani, foisoare, gradene alte tipuri de spatii existente 
sau dotari din spatiile verzi publice din intravilanul Municipiului Alexandria. 

e) anotimp. 
 

Art.32.Programul prestatiei activitatilor se va stabili de catre Municipiul Alexandria, prin structura de 
specialitate cu atributii in acest sens potrivit ROF, si va avea in vedere ca intreaga suprafata a fondului 
vegetal din spatiile verzi publice din intravilanul Municipiului Alexandria cuprinsa in program, sa fie 
permanent in stare de curatenie, cu vegetatia si fondul construit existent intretinute, prin executarea tuturor 
servicillor necesare. 

 
Art.33.Activitatile privind intretinerea, amenajarea, conservarea, protejarea si extinderea fondului 

vegetal existent din spatiile verzi publice din intravilanul Municipiului Alexandria, se realizeaza in baza 
contractelor incheiate intre Municipiul Alexandria  si prestator si presupune in principiu, urmatorul ciclu de 
activitati: 

 
1)aerisirea mecanizata a gazonului in spatiile cu gazon rarit  (scarificare); 

Prestarea activitatii consta in eliminarea resturilor din gazon, readucerea aerului şi luminii în părţile 
inferioare ale ierbii, făcând ca firele să fie mai viguroase. Fertilizantul poate ajunge iarăşi la rădăcini şi nu 
mai hrăneşte muşchiul şi bacteriile de descompunere din resturile dintre fire. Prima scarificare se realizeaza 
în martie, apoi la mijlocul sau la sfârşitul lunii mai şi a treia oară la începutul lui septembrie. 

 
2)administrarea manuala a ingrasamintelor chimice la arbusti; 

Activitatea are ca scop sa completeze nevoile arbustilor in elemente nutritive in anumite perioade 
critice ale nutritiei acestora. Perioada de administrare a ingrasamintelor  se efectueaza in functie de 
caracteristicile fizice, chimice si biologice ale solului din jurul arbustilor. 

 
3)administrare manuala a ingrasamintelor chimice la gazon; 

Se utilizeaza ingrasaminte adecvate, in raport cu gradul de aprovizionare al solului pentru gazon. 
Incorporarea ingrasamintelor chimice se face cu freza sau grebla. 

 
4)administrarea manuala a ingrasamintelor chimice la plante perene; 

Se utilizeaza ingrasaminte adecvate, in raport cu gradul de aprovizionare al solului pentru plantelor 
perene. Incorporarea ingrasamintelor se face cu freza sau grebla. 

 
5)adunarea, colectarea deseurilor si mentinerea curateniei pe toata suprafata spatiilor verzi publice 

din intravilanul Municipiului Alexandria; 
(a)activitatea privind adunarea, colectarea deseurilor si mentinerea curateniei pe toata suprafata 

spatiile verzi publice din intravilanul Municipiului Alexandria, se efectueaza ziua,cu frecventa adecvata 
stabilita de catre municipalitate prin programul prestatiei, chiar si cand ploua, pe toata durata anului, 
exceptie facand zilele cand suprafata spatiilor verzi publice este acoperita cu zapada. 

 (b)Prestarea activitatii consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni: 
-adunatul si precolectarea deseurilor: hartii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se 

efectueaza  in europubele; 
-golirea cosurilor pentru hartii in saci de plastic sau europubele; 
-transportul zilnic al deseurilor rezultate; 

R
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-mentinerea curateniei pe toata suprafata spatiilor verzi publice din intravilanul Municipiului 
Alexandria. 

 (c)mentinerea curateniei pe toata suprafata spatiilor verzi publice, se executa de regula in zonele 
care in prealabil au fost salubrizate si unde in mod accidental pot sa apara deseuri, zilnic, continuu, pe 
durata de 12 ore, in principiu, in intervalul orar cuprins intre orele 8,00 si 20,00, prin efectuarea 
urmatoarelor operatiuni: 

d)colectarea deseurilor in saci de plastic; 
e)golirea cosurilor de deseuri in saci de plastic, in vederea transportului deseurilor in baza 

contractului detinut de prestator de servicii cu operatorul de salubrizare licentiat pentru prestarea acestei 
activitati, in Municipiul Alexandria. 

 
6)combaterea bolilor si daunatorilor la arbusti prin stropire  (mecanizat); 

Activitatea se realizează prin acţiuni şi operaţii de dispersare, acoperire cu pesticide pentru 
combaterea dăunătorilor şi bolilor la arbusti. Produsele utilizate pentru combaterea bolilor si daunatorilor la 
arbusti prin stropire, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:să aibă o eficacitate mare, să aibă o 
toxicitate redusă pentru speciile de arbuşti, pentru om şi animale. 

Combaterea bolilor si daunatorilor la arbusti prin stropire, se va executa doar la cererea 
beneficiarului prin programul de lucrari, utilizand aparatura si substante adecvate, in conformitate cu 
legislatia in vigoare. Aceasta activitate nu se va efectua dacă condiţiile meteorologice sunt nefavorabile: vânt 
puternic, insolaţie puternică, umiditate ridicată,  

 
7) cosit mecanic gazon si vegetatie; 

Activitatea de cosit mecanic consta in: 
a) cosirea mecanica a gazonului, vegetatiei şi strângerea în grămezi, cu grebla, în zona de lucru; 
b) asigurarea transportului zilnic a deseurilor rezultate. 

 
8)curatat teren cu sapa (indepartat vegetatie); 

Activitatea consta in: curăţarea terenului, prin săpare cu sapa la adâncime de 5 cm, indepartand 
iarba, buruienile şi transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru; 

Deseurile vegetale se vor transporta zilnic. 
 

9)curatatul de zapada si gheata, imprastiat material antiderapant pe aleile pietonale, trotuare, terenuri 
de sport, platforme, etc din spatiile verzi publice 

(a)Activitatea se executa ziua in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii, ghetii de 
pe: aleilor pietonale, terenurilor de sport, platformelor, in gramezi. 

(b)Principalele operatiuni constau in:  
1) curatatul manual/mecanic al zapezii; 

b)combaterea poleiului  cu amestec de sare si  nisip; 
2)curatarea manuala a ghetii, acolo unde este cazul, se executa prin spargere sau taiere, cu 

dispozitive si scule speciale. 
(3)transportarea zilnica, prin operatorul de salubrizare, a ghetii si zapezii in baza contractului 

incheiat de acesta cu operatorul de salubrizare licentiat pentru prestarea acestei activitati in Municipiul 
Alexandria. 

Activitatea de imprastiat material antiderapant consta in imprastierea materialului antiderapant pe 
suprafataaleilor pietonale, terenurilor de sport, platformelor,etc . 

 
10)erbicidarea selectiva a buruienilor din suprafetele spatiilor verzi publice din Municipiul 

Alexandria 
Activitatea privind erbicidarea vizeaza distrugerea plantelor daunatoare prin pulverizarea de substante 

chimice erbicide, utilizand aparatura si substante adecvate, in conformitate cu legislatia in 
vigoare.Produsele utilizate pentru erbicidare vor fi avizate de Ministerul Agriculturii si vor fi insotite de 
certificate de omologare. 
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11)greblat frunze si crengi; 
Activitatea este necesara intretinerii gazonului si a spatiilor verzi publice si consta in indepartarea cu 

grebla a frunzelor uscate si a crengilor de pe suprafata spatiilor verzi publice, strangerea in gramezi in zona 
de lucru si asigurarea transportului zilnic a deseurilor rezultate. 

 
12)golit cosuri de deseuri amplasate in spatiile verzi publice din Municipiul Alexandria; 
Activitatea presupune scoaterea deseurilor direct in pungi de plastic. 
Spatiul verde este considerat salubrizat numai atunci cand toate cosurile stradale de pe acel 

amplasament sunt golite. 
 
13)intretinerea panourilor de informare din spatiile verzi publice ; 
(a)Activitatea consta in consta in curatirea, spalarea si stergerea  zilnica  cu  un material textil uscat a 

panourilor informative din sticla.Se va folosi un spray de curatire care sa confere luciu.Prestatia se va excuta 
zilnic. 

(b)Intretinerea panourilor din spatiile verzi publice  se efectueaza pe parcursul zilei, ori de cate ori este 
nevoie, astfel ca panourile informative sa fie in stare perfecta de curatenie si fara praf. 

 
14)indepartat plante ofilite; 
Indepartarea plantelor este o activitate care ajuta planta sa isi concentreze energia catre formarea noilor 

muguri, din care vor iesi florile la urmatoarea inflorire, precum si la prevenirea unor boli. 
 
15)maturatul mecanic al aleilor pietonale, trotuarelor terenurilor de sport, platformelor,etc 
(a)Maturatul mecanic se efectueaza pe intreaga suprafata a aleilor pietonale, trotuarelor terenurilor de 

sport, platformelor,etc din cadrul spatiilor verzi publice. 
(b)Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate 

modifica in functie de conditiile meteorologice 
(c)Maturatul mecanic se desfasoara zilnic dar nu se efectueaza cand ploua. 
(d)Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni care se desfasoara zilnic: 

-maturatul mecanic efectiv al aleilor pietonale, trotuarelor terenurilor de sport, platformelor ; 
-aspiratul/maturatul mecanic al foisorului; 
-golirea cosurilor de deseuri 

(e)La finalizarea prestarii activitatii de maturat mecanic/aspirat mecanic se va asigura transportul zilnic 
al deseurilor rezultate,prin operatorul de salubrizare, in baza contractului incheiat de acesta cu operatorul 
de salubrizare licentiat pentru prestarea acestei activitati in Municipiul Alexandria. 

 
16)plantarea arborilor cu balot inclusiv; 

Activitatea se executa  primavara devreme si toamna tarziu, in functie de conditiile meteorologice si 
consta in: 

a) saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu, cu pastrarea 
structurii solului  si separarea stratului de pamant vegetal ; 

b) transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare ; 
c) asezarea in groapa; 
d) astuparea cu pamant a gropilor de plantare ; 
e) baterea pamantului; 
f) primul udat; 
g) fasonatul coroanei; 
h) tutoratul arborilor cu tutori confectionati din lemn(tutorarea se va face pe trei directii in jurul 

arborelui; 
i) asigurarea unui tub din plastic cu diametru de minim 7 cm, conectat la radacina arborelui, 

pentru udarea arborilor cand este cazul, cu frecventa adecvata. 
Dimensiunile arborilor ce urmeaza a fi plantati vor fi: 
-inaltime minim 4m  
-circumferinta la 1 m de la colet, 24 cm 
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Plantarile se vor executa pe amplasamentele si in locurile stabilite de Municipiul Alexandria prin 
structura de specialitate cu atributii in acest sens potrivit ROF. 

 
17)plantarea arbustilor; 

Activitatea se executa  primavara devreme si toamna tarziu, in functie de conditiile meteorologice si 
consta in: 

a) saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu, cu pastrarea 
structurii solului  si separarea stratului de pamant vegetal ; 

b) transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare ; 
c) asezarea in groapa; 
d) astuparea cu pamant a gropilor de plantare ; 
e) baterea pamantului; 
f) primul udat; 
g) fasonatul coroanei; 
h) tutoratul arborilor cu tutori confectionati din lemn(tutorarea se va face pe trei directii in jurul 

arborelui; 
i) asigurarea unui tub din plastic cu diametru de minim 5 cm, conectat la radacina arborelui, 

pentru udarea arborilor cand este cazul, cu frecventa adecvata. 
Plantarile se vor executa pe amplasamentele si in locurile stabilite de catre Municipiul Alexandria prin 

structura de specialitate cu atributii in acest sens potrivit ROF. 
  Plantarea puieţilor de arbori foioşi sau răşinoşi se execută toamna după încetarea perioadei de 

vegetaţie şi primăvara înainte de a începe perioada de vegetaţie.Perioada de garantie pentru plantarea 
arbustilor si arborilor este de minim 2 ani de la receptia lucrarii de plantat. 

 
18)plantarea plantelor perene; 
Activitatea se executa in cursul  lunii mai pentru plantele perene si consta in: 

a) transportul ghivecelor in interiorul zonei de lucru; 
b) saparea gropilor pentru plantare; 
c) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant; 

Perioada de garantie pentru plantarea plantelor perene este de  minim 1 an de la receptia lucrarii de 
plantat. 

 
19)plivit manual buruieni la plante perene: 
Activitatea se execută manual sau cu săpăligă.  
Activitatea se desfasoara ori de câte ori este nevoie în perioada de vegetaţie, se execută manual după 

udat sau ploaie, prin îndepărtarea buruienilor crescute între plante, depozitarea lor la marginea zonei de 
lucru, in gramezi, transportul buruienilor in baza contractului detinut de prestator cu operatorul de 
salubrizare din Municipiul Alexandria.(lucrarea se executa cu o frecventa de o data pe luna). 

 
20)prasit si mobilizat sol la 10 cm 
Activitatea presupune săparea si curăţarea de buruieni a terenului, afânarea acestuia.Mobilizatul solului 

la 10 cm consta in saparea manuala sau mecanica la o adancime de 10 cm. 
 
21)sapat intre arbusti; 
Activitatea consta in saparea si intoarcerea pamantului cu sfaramarea sumara a bulgarilor. 
 
22)supraînsămânțarea gazonului; 
Activitatea se realizeza pentru a repara zonele fără iarbă/cu iarbă insuficientă, sau pentru a menține o 

compoziție favorabilă a ierbii unui gazon ornamental. Lucrările de reparații trebuie efectuate când 
temperaturile solului și nivelurile de umiditate sunt adecvate pentru o bună germinație și fixare a 
semințelor. 



12 

 

Semanatul gazonului cuprinde: transportul în interiorul zonei de lucru a semintei de gazon, 
semănarea prin împrăştierea cu mâna, îngropatul cu grebla de grădină şi tasarea solului semănat cu 
tăvălugul de grădină. 

 
23)taieri corectie si intretinere arbusti; 
Activitatile de întreţinere sau tăierile de corecţie la arbusti se vor realiza astfel: 

a) tăierea ramurilor cu foarfeca sau fierăstrăul în vederea formării coroanei; 
b) taierile de corectie, intretinere, usurare vor fi netede, in plan vertical, cat mai aproape de 

insertia ramurilor de trunchi. 
c) netezirea tăieturilor cu cosorul care se vor acoperi cu un strat de ulei vegetal de in sau mastic 

rece, 
d) evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru; 
e) strângerea resturilor rezultate în urma tăierii şi transportul acestora imediat dupa finalizarea 

lucrarii. 
Eliminarea lăstarilor apăruţi din tulpină şi rădăcină: se vor elimina prin tăiere cu cosorul sau foarfeca, se 

vor strânge în grămezi şi încărca în mijlocul de transport. 
 
24).taieri manuale de corectie la plante perene /graminee; 
Activitatea este executată în vederea menţinerii la o anumită înălţime a plantelor perene /graminee. 
 
25).taieri corectie plante cataratoare 
Activitatea consta in taierea ramurilor cu foarfeca sau fierastraul de mana, netezirea taieturii cu cosorul, 

strangerea ramurilor rezultate si indepartarea lor din zona de lucru (se executa primavara si toamna, cu o 
frecventa de o data pe luna). 

Tăierile de corectie au loc numai în perioada repaosului vegetativ, operaţiunea executându-se cu foarfeci 
cu lamă îngustă. 

 
26).transport pamant  
Autovehiculele care transporta pamant in Municipiul Alexandria vor fi echipate pentru a evita 

imprastierea materialului transportat si/sau murdarirea carosabilului.Prestatorii de lucrari vor detine toate 
avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de 
autovehicule. 

 
27).tuns gard viu conifere mecanic; 
Activitatea este executată în vederea menţinerii la o anumită înălţime a plantaţiei de gard viu. Se execută 

cu foarfeca de tuns gard viu sau cu fierăstrăul mecanic.  
 
28).tutorat arbori  
Activitatea presupune  ancorarea arborilor cu tutori din lemn, fixati in pamant la distanta de balotul cu 

radacini. Tutorii se leaga intre ei si de trunchi, cu protejarea trunchiului. 
 
29).udatul gazonului 

Activitatea se realizeaza in perioada aprilie-octombrie, diferentiat in functie de conditiile meteo, 
dimineata devreme si noaptea, prin instalatie de irigare automata. 

 
30).udatul pe spatiile verzi publice unde nu exista instalatii de irigare 

Activitatea consta in udatul terenului cu furtunul  si cuprinde întinderea furtunului şi racordarea la 
gura de apă, udarea şi manevrarea furtunului în timpul udării şi strângerea furtunului. 

 
Art.34.Activitatile privind intretinerea  lacurilor, paraurilor, fantanilor, bazinelor decorative din spatiile 

verzi publice din intravilanul Municipiului Alexandria, se realizeaza in baza contractelor incheiate intre 
municipalitate si prestator si presupune urmatorul ciclu de activitati: 
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a)adunarea deseurilor si a frunzelor plutitoare ofilite, deseuri vegetale de pe suprafata apei 
fantanilor, bazinelor decorative 

Activitatea consta in colectarea deseurilor si a frunzelor plutitoare ofilite, de pe suprafata fantanilor si de 
pe suprafata bazinelor decorative. Activitatea se va desfasura zilnic, cu frecventa adecvata. Se va sigura 
transportul zilnic al deseurilor rezultate. 

Prestatorul va asigura zilnic,  colectarea deseurilor care pot ajunge accidental in bazinul decorativ. Se va 
sigura transportul zilnic al deseurilor rezultate. 

b)curatirea si intretinerea bazinului, fantanei  si paraului decorativ; 
Activitatea consta in scoaterea apei murdare din bazinele decorative, fantani, maturarea manuala a 

sedimentelor cu evacuarea deseurilor. 
c)punerea in functiune a bazinelor si fantanilor decorative primavara. 

Activitatea consta in punerea in functiune a bazinelor si fantanilor decorative primavara prin curatirea 
acestuia si pornirea apei (a pompei de apa). 

d)pregatirea bazinelor si fantanilor decorative pentru iarna; 
Activitatea consta in golirea si curatirea bazinului si fantanei. 

 
CAP.IV. RASPUNDERI ȘI SANCTIUNI IN DOMENIUL PROTEJARII SI CONSERVARII 

SPATIILOR VERZI PUBLICE DIN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
 

Art.35.(1)Intretinerea spatiilor verzi din Municipiul Alexandria se asigura de catre proprietarii si 
administratorii acestora. 

(2)Proprietarii si administratorii de spatii verzi publice cu arbori si arbusti din Municipiul Alexandria 
sunt obligati sa realizeze masurile de intretinere a acestora. 

(3) Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa  mentina curate spatiile verzi  publice din Municipiul 
Alexandria si  nu deterioreze sau distruga obiectivele si vegetatia din spatiile verzi. 

 
Art.36.(1)Protectia vegetatiei spatiilor verzi publice din Municipiul Alexandria impotriva daunatorilor se 

efectueaza in baza prognozelor si avertizarilor facute de Unitatea Fitosanitara Teleorman din cadrul 
Directiei pentru Agricultura a Judetului Teleorman care are atributii de prevenire, indrumare si control de 
specialitate pentru protectia plantelor, sens in care se va solicita punct de vedere Directiei pentru 
Agricultura a Judetului Teleorman. 

(2) Mentinerea starii de sanatate fitosanitara a vegetatiei din spatiile verzi din Municipiul Alexandria se 
realizeaza de catre proprietarii si administratorii acestora, prin efectuarea masurilor de prevenire a 
raspandirii si de combatere a bolilor si daunatorilor plantelor si prin masuri de carantina, sub directa 
indrumare si controlul de specialitate al Unitatea Fitosanitara Teleorman din cadrul Directiei pentru 
Agricultura a Judetului Teleorman. 

(3)Protectia spatiilor verzi din Municipiul Alexandria impotriva bolilor si daunatorilor se efectueaza, de 
regula, prin actiuni preventive, metode biologice si metodologii integrate. Aplicarea substantelor 
fitosanitare pentru combaterea bolilor si daunatorilor este strict limitata si se realizeaza sub coordonarea 
Unitatea Fitosanitara Teleorman din cadrul Directiei pentru Agricultura a Judetului Teleorman si Agentia 
pentru Protectia Mediului Teleorman. 

 
Art.37.Protectia spatiilor  verzi publice, a dotarilor specifice sau mobilierului urban specific pe domeniul 

public al Municipiul Alexandria este asigurata de catre proprietarii/ administratorii acestora, in conditiile 
prezentului  regulament si ale Regulamentului de Convietuire sociala in Municipiul Alexandria. 

 
Art. 38. (1)Nerespectarea prevederilor legale privind protejarea si conservarea spatiilor verzi atrage 

raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz. 
(2) Prejudiciile cauzate spaţiilor verzi se recuperează pe baza hotărârii judecătoreşti definitive. 
(3) 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. 
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(4) 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.39. Directia Politiei Locala Alexandria, conform legislatiei in vigoare,este  obligata sa acorde 
ajutorul solicitat de proprietarii si administratorii spatiilor verzi din Municipiul Alexandria, in vederea 
prevenirii si combaterii actiunilor  ilicite de deteriorare sau distrugere a obiectivelor si vegetatiei din spatiile 
verzi din Municipiul Alexandria. 

 
Art 40. In conformitate cu prevederile art.6 alin.1 din OUG 195/2005, privind protectia mediului, 

protectia mediului constituie obligatia si responsabilitatea autoritatii administratiei publice centrale si 
locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice. 

 
Art. 41. Prevederile prezentului regulament se completeaza cu prevederile  Regulamentului de 

convietuire sociala  din Municipiul Alexandria si cu prevederile legale in vigoare. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E    D E   Ş E D I N ŢĂ 
 

CONSILIER, 


