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Regulament privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului 
rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afară fondului forestier național 
situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Mediaș, în 

intravilanul acestuia 

  

I. SCOPUL REGULAMENTULUI 

 

Art. 1 

(1) Prezentul regulament reglementează condițiile de avizare și modul de derulare a 
activităților de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat prin acțiuni specifice de tăiere  
și/sau intervenții cu tăieri de orice fel în coroana arborilor/arbuștilor existenți pe terenuri 
aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Mediaș, constituite în spații verzi sau pe 
alte tipuri de terenuri cu vegetație forestieră din afară fondului forestier național situate în 
intravilanul Municipiului Mediaș. 

 (2) Vegetația forestieră din spațiile verzi sau de pe alte terenuri cu vegetație forestieră din 
afara fondului forestier național, situate în intravilan, aparținând domeniului public sau privat al 
Municipiului Mediaș, este supusă normelor tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase și 
reglementărilor privind circulația materialului lemnos, activități pentru care atribuțiile legale 
revin structurile silvice teritoriale abilitate. 

 (3) Prezentul regulament nu se aplică pentru lucrările de tăiere  și/sau intervenții cu tăieri 
a arborilor și arbuștilor amplasați pe alte terenuri cu vegetație forestieră din afara fondului 
forestier național și care nu aparțin domeniului public sau privat al Municipiului Mediaș. 

Art. 2 

Spațiile verzi sunt definite, conform art. 3 din Legea 24/2007 privind reglementarea și 
administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților și sunt identificate ca fiind: 

a)      spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate; 
b)      spații verzi publice de folosință specializata: 

        -grădini botanice și zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziționale, zone 
ambientale și de agrement pentru animale dresate în spectacolele de circ; 
        -cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de 
protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire; 
        -baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanță; 

            c)  spații verzi pentru agrement: baze de agrement, complexuri și baze sportive; 
            d)  spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă; 
            e)  culoare de protecție față de infrastructura tehnică; 
            f)  păduri de agrement; 
            g)  pepiniere și sere;  
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Art. 3 

        (1) Proprietarii, administratorii/deținătorii cu orice titlu de spații verzi cu arbori și arbuști 
sau a altor terenuri cu vegetație forestieră din afara fondului național, din intravilanul 
Municipiului Mediaș sunt obligați să realizeze măsurile de întreținere a acestora. 
         
          (2) Proprietarii, administratorii/deținătorii cu orice titlu de spații verzi sau a altor terenuri 
cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național sunt obligați să asigure măsurile 
privind siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile arborilor sau ramurilor acestora, ca 
urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare. 
         
          (3) Asigurarea măsurilor privind siguranța persoanelor/bunurilor care pot fi afectate de 
ruperile arborilor sau ramurilor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării 
fitosanitare precare, revine, după caz: 

        a)  Municipiul Mediaș, prin D.A.D.P. Mediaș, pentru spațiile verzi aflate pe domeniul 
public sau privat al Municipiului Mediaș și care nu se află în administrarea/folosința unor 
instituții publice și/sau societăți comerciale subordonate Consiliului Local al Municipiului 
Mediaș; 

       b)  instituțiilor publice și/sau societăților comerciale subordonate Consiliului Local al 
Municipiului Mediaș, pentru spațiile verzi aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Mediaș, și care se află în administrarea/folosința acestora; 

       c)  persoanelor fizice și juridice care folosesc terenuri aparținând domeniului public sau 
privat al Municipiului Mediaș, pe care se găsesc arbori și/sau arbuști. 

   

II.  COMISIA DE AVIZARE A TĂIERILOR DE ARBORI. EMITEREA 
AVIZELOR 

 Art. 4 

 (1) Activitățile de tăiere și/sau intervenții cu tăieri de orice fel în coroana 
arborilor/arbuștilor existenți pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului 
Mediaș se fac în condițiile prezentului Regulament. 

 (2) Avizarea activităților de tăiere și/sau intervenții cu tăieri de orice fel în coroana 
arborilor/arbuștilor existenți pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului 
Mediaș se face de către Comisia constituită prin dispoziția Primarului. 

  Art. 5 

           (1) Comisia de Avizare a tăierilor de arbori de pe terenurile aparținând domeniului public 
și privat al Municipiului Mediaș, denumită în continuare comisie, este formate din 5 membri și 
un secretar fără drept de vot, astfel: 

-  administrator public – președinte 
              - un reprezentant din compartimentul protecției mediului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului – membru 

- un reprezentant desemnat de conducerea Ocolului Silvic Mediaș – membru 
- un reprezentant din cadrul compartimentului situații de urgență – membru 
- un reprezentant din cadrul D.A.D.P. Mediaș – membru 
- un reprezentant din cadrul D.A.D.P. Mediaș – secretar 
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        (2) Comisia se întrunește la convocarea președintelui. Convocarea comisiei se face telefonic 
cu cel puțin o zi înainte de data ședinței. Lucrările comisiei se consemnează într-un proces verbal 
întocmit de secretar. 

        (3) Comisia analizează sesizările/solicitările care au ca obiect tăieri de la bază și/sau 
intervenții cu tăieri de orice fel în coroana arborilor/arbuștilor aflați pe domeniul public sau 
privat al Municipiului Mediaș și le avizează favorabil sau nefavorabil, în ultima situație urmând 
a motiva soluția, cu votul majorității membrilor săi. 

        (4) Modul de lucru al comisiei, inclusiv deplasările în teren, se stabilește de către 
președintele acesteia. 

        (5) Președintele comisiei poate solicita prezența arhitectului șef al municipiului, 
funcționarilor din cadrul serviciului urbanism, reprezentanților societății civile, precum și a altor 
persoane interesate în problemele supuse avizării. 

        (6) În cazul existenței unei sesizări cu privire la necesitatea tăierii arborilor situați pe 
terenurile menționate la art. 3 alin. (3) lit. ”a”, comisia va înainta avizul favorabil DADP care va 
proceda la tăierea acestora în condițiile menționate în aviz. DADP are obligația plantării a 2 
arbori pentru fiecare arbore tăiat. 

         (7) În situația specificată la art. 3, alin. 3, lit. a, din prezentul regulament, personalul de 
specialitate din cadrul D.A.D.P. Mediaș are obligația să întocmească programul de 
tăieri/intervenții cu tăieri de orice fel în coroana arborilor, în ordinea urgențelor stabilite în 
funcție de riscul privind siguranță persoanelor/bunurilor de orice fel care pot fi afectate de 
ruperile arborilor sau a crengilor acestora, că urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a 
stării fitosanitare precare. 

         (8) În situația existenței unor cereri formulate de către instituțiile publice și/sau societățile 
comerciale subordonate Consiliului Local al Municipiului Mediaș, precum și cele formulate de 
către persoanele fizice sau juridice, de tăiere a arborilor situați pe terenurile menționate la art. 3 
alin. (3) lit. ”b” și ”c”, Comisia va înainta avizul favorabil DADP care va urmării respectarea de 
către solicitanți a condițiilor menționate în aviz.  

 (9) După tăiere se va avea în vedere îndeplinirea prevederilor Regulamentului în ceea ce 
privește transportul masei lemnoase. 

           (10) În cazul în care se solicită tăierea unor arbori sănătoși din spațiile verzi, așa cum sunt 
definite la art. 3 din legea nr.24/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
avizul comisiei va fi condiționat de obținerea avizului emis de agenția județeană pentru protecția 
mediului. Pentru obținerea avizului, D.A.D.P. Mediaș va înainta agenției județene de protecție a 
mediului o solicitare scrisă care să conțină argumentarea necesității tăierii arborilor, atât 
descriptiv cât și cu atașarea unor poze.  

           (11) La avizarea tăierilor de arbori și arbuști aflați pe domeniul public și privat al 
Municipiului Mediaș, comisia va avea în vedere și anumite condiții restrictive impuse de 
legislația în vigoare referitoare la regimul special al unor arbori, Legea pomiculturii nr. 
348/2003, respectiv cerințele impuse de reglementările urbanistice locale. 
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 (12) În cazul nucului și a castanului comestibil amplasați pe terenuri proprietate publică 
sau privată a Municipiului Mediaș, în intravilan, indiferent că arborii sunt sănătoși sau uscați, 
punerea în aplicare a avizului de tăiere se face numai după obținerea avizului dat de Direcția 
pentru Agricultură Sibiu, astfel: 
           - Solicitarea avizului emis de Direcția pentru Agricultură Sibiu, în temeiul cererii 
formulate de solicitanți în condițiile art.7, se realizează de către D.A.D.P. Medias.  
            -Transmiterea către solicitant a avizului de tăiere se realizează doar după primirea 
avizului Direcției pentru Agricultură Sibiu. 

      

III. PROCEDURI OBLIGATORII PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE 
TĂIERE A ARBORILOR 

 Art. 6 

     (1) Toate lucrările de tăiere și/sau intervențiile de orice fel în coroana arborilor și arbuștilor 
amplasați în spații verzi sau pe alte terenuri cu vegetație forestieră din afara fondului forestier 
național situate în intravilanul Municipiului Mediaș, pe terenuri aparținând domeniului public 
sau privat al Municipiului Mediaș se fac în condițiile prezentului Regulament, după solicitarea și 
obținerea avizului Comisiei. 

      (2) Avizul comisiei este emis în conformitate cu modelul prevăzut la Anexa 1, la prezentul 
regulament. 

       (3) Persoanele fizice sau juridice, după obținerea avizului favorabil al Comisiei, au obligația 
solicitării și obținerii actelor de reglementare de orice fel de la autoritățile abilitate, necesare 
pentru lucrările de tăiere a arborilor și arbuștilor amplasați pe terenuri domeniului public sau 
privat al Municipiului Mediaș, în condițiile legii. 

Art. 7 
 
       Solicitarea/obținerea avizării lucrărilor de tăiere de arbori/arbuști sau pentru intervenții cu 
tăieri de orice fel în coroana arborilor amplasați în spații verzi sau pe alte terenuri cu vegetație 
forestieră din afară fondului forestier național, în  intravilan,  pe terenuri aparținând domeniului 
public sau privat al Municipiului Mediaș, se va realiza în condițiile conformării următoarelor 
prevederi: 
 a) solicitantul va depune cererea pentru avizarea lucrărilor, formular tipizat conform 
anexei 2 la prezentul regulament, precizând motivele pentru care solicită tăierea și/sau intervenții 
cu tăieri de orice fel în coroana arborilor; 
 b) solicitantul va anexa la solicitare o declarație, formular tipizat conform anexei 3 la 
regulament, prin care se obligă să planteze minim 2 arbori cu îndeplinirea cerințelor precizate la 
lit. h; 
 c) cererile solicitanților privind avizarea lucrărilor de tăiere de arbori/arbuști  vor fi 
evaluate în teren, pe amplasamentul arborilor/arbuștilor pentru care se formulează solicitarea, în 
termen de 15 zile calendaristice de la înregistrarea solicitării; 
 d) în cazul unei situații de risc iminent, privind siguranța persoanelor/bunurilor de orice 
fel care pot fi afectate de ruperile arborilor sau crengilor acestora, ca urmare a gradului de 
îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare, verificarea se face în aceeași zi în care 
solicitarea a fost depusă; 
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 e) solicitanții au obligația de a executa lucrările de plantare, asumate potrivit lit. b, în 
campania de plantări imediat următoare avizării tăierii, respectiv campania de plantări din 
primăvară (15 martie – 30 aprilie) și toamnă (15 octombrie – 30 noiembrie), pe amplasamentele 
specificate în avizul de tăiere; 
 f) solicitanții au obligația de a depune o notificare în scris, înregistrată la Registratura 
Primăriei Municipiului Mediaș, cu cel puțin 3 zile înaintea activității de plantare, în vederea 
participării unui reprezentant al D.A.D.P. Mediaș, pentru confirmarea (inclusiv prin fotografierea 
arborilor plantați) calității materialului plantat și recepționarea lucrării; 
 g) alegerea speciilor de arbori și amplasamentele pe care vor fi plantați aceștia, se va 
realiza de către reprezentantul D.A.D.P. Mediaș, acest aspect fiind consemnat în conținutul 
autorizației de tăiere;     
 

 IV. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TĂIERE A ARBORILOR ȘI/SAU DE 
INTERVENȚIE ÎN COROANA ACESTORA 

Art. 8 

 Tăierea vegetației forestiere de pe terenurile situate în afara fondului forestier național se 
va face la cererea proprietarilor sau a deținătorilor legali, numai după marcarea prealabilă a 
acestora de către organele silvice abilitate. 

 Art. 9 
  
          Lucrările de tăiere și/sau tăieri de orice fel în coroana arborilor din spațiile verzi sau de pe 
alte terenuri cu vegetație forestieră din afară fondului forestier național, vor fi executate: 
 a) prin D.A.D.P. Mediaș, în regim propriu sau prin contracte încheiate în acest scop cu 
operatori autorizați pentru astfel de lucrări și în limita fondurilor financiare alocate anual cu 
această destinație în bugetul D.A.D.P. Mediaș, pentru arborii care se găsesc în spațiile verzi/alte 
terenuri cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național aparținând domeniului public 
sau privat al Municipiului Mediaș și care nu se află în administratrea/folosința unor instituții 
publice și/sau societăți comerciale subordonate Consiliului Local al Municipiului Mediaș, sau în 
folosința altor persoane fizice sau juridice; 
 b) prin grija și pe cheltuiala instituției publice/societății comerciale subordonate 
Consiliului Local care administrează/are în folosință terenul aflat în intravilanul Municipiului 
Mediaș pe care se găsesc arborii în cauza, în baza avizului de tăiere emis de Comisie, cu 
respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile și a prezentului Regulament; 
 c) prin grija și pe cheltuiala persoanelor fizice sau juridice care au în folosință terenuri 
proprietate publică sau privată a Municipiului Mediaș. 
 

Art. 10 
       (1) Tăierile de arbori și arbușți din intravilanul Municipiului Mediaș se execută în 
următoarele situații: 
 a) arborele/arbustul este uscat ori prezintă un grad ridicat de uscare sau se află în stare 
fiziologică puternic degradată; 
 b) arborele are vârstă biologică înaintată și/sau prezintă pericol privind siguranța 
persoanelor/bunurilor de orice fel care pot fi afectate de prăbușirea arborelui sau ruperea 
crengilor acestuia, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare, 
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prezentând un grad ridicat de risc, în cazul unor fenomene meteorologice extreme (vânt puternic, 
furtună, inundații, etc.); 
 c) arborele/arbustul este înclinat, fără semn 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 
fundațiile unor construcții; 
 e) arborele/arbustul este situat pe amplasamentul unei viitoare construcții pentru care s-a 
obținut autorizația de construire, în condițiile legii; 
 f) arborii sunt plantați la o distanță mai mică de 5 m față de zidurile clădirilor cu ferestre 
și 3 m de zidurile clădirilor fără ferestre și creează în mod evident neajunsuri locatarilor, la 
solicitarea a peste jumătate din membrii asociației de locatari/proprietari sau a proprietarului;
 g) riscuri privind integritatea bunurilor mobile și imobile, siguranța cetățenilor și privind 
siguranța circulației generate de fenomene meteorologice extreme și/sau orice alte situații de 
urgență, inclusiv accidente care generează riscuri privind stabilitatea arborilor; 
 h) coroanele arborilor aflați în pâlcuri se interpatrund, datorită nerespectării distanțelor 
minime de plantare sau creșterii necontrolate a acestora, ceea ce împiedică dezvoltarea normală 
și armonioasă; 
       (2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. ”g”, tăierea se execută de îndată, avizul comisiei fiind 
emis în prima zi lucrătoare.  

Art. 11 

      Lucrările necesare a fi realizate în zonele verzi și care implică săpături în scopul 
întreținerii/reparării/înlocuirii de rețele edilitare sau realizarea altor obiective de investiții noi și 
care impun și tăieri de arbori/arbuști, vor fi executate numai după obținerea avizului de tăiere, iar 
administratorii/deținătorii rețelelor vor fi obligați să refacă suprafața afectată, inclusiv plantările 
de arbori conform  prevederilor din prezentul regulament. 

  Art. 12 

          Intervențiile cu tăieri de orice fel în coroana arborilor și arbuștilor sănătoși situați în spații 
verzi din intravilan pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Mediaș 
se execută numai în perioadele optime, potrivit art.13, pentru: 

a)   înălțarea coronamentului sau pentru regenerare (se urmărește reîntinerirea coroanei); 
b)   tăierea lăstarilor lacomi, pentru o mai bună dezvoltare a arborelui; 
c)   suprimarea ramurilor uscate, parțial uscate sau rupte; 

            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, echilibrtarea arborelui, împiedică accesul auto și pietonal pe 
drumurile publice; 

 Art. 13 

 Intervențiile cu tăieri de orice fel în coroana arborilor sănătoși  se face numai în perioada 
de repaus vegetativ, respectiv în perioada de cădere a frunzelor arborilor și până la inmugurirea 
lor, în condițiile stabilite de lege, excepție făcând situațiile menționate la art. 10, lit. c și d. 
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 V.  EVALUAREA, TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA MATERIALULUI LEMNOS 
REZULTAT DIN LUCRĂRILE DE TĂIERE A ARBORILOR 

Art. 14 

      (1) Pentru spațiile verzi din intravilanul Municipiului Mediaș sau alte terenuri cu vegetație 
forestieră din afară fondului forestier național, care nu se află în administrarea/folosința altor 
instituții publice/societăți comerciale subordonate Consiliului Local Mediaș, a altor persoane 
fizice sau juridice, în intravilanul Municipiului Mediaș, lucrările de tăiere a arborilor/arbuștilor 
vor fi executate, prin grija structurii specializate din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, cu 
realizarea evaluării masei lemnoase și în condițiile deținerii documentelor specifice de transport. 

         (2) Evaluarea masei lemnoase și emiterea documentelor de transport se realizează prin grija 
structurii specializate din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, de către structurile silvice 
teritoriale abilitate legal pentru aceste activități în baza contractelor încheiate în acest sens. 

         (3) În cazul în care necesitatea tăierii arborilor/arbuștilor din spațiile verzi sau de pe alte 
terenuri cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național în intravilanul Municipiului 
Mediaș este determinată de realizarea unor lucrări la obiective de investiții sau lucrări de 
întreținere/reparații de orice fel, obligațiile solicitării și obținerii evaluării masei lemnoase și 
documentelor de transport revin structurilor funcționale din cadrul Primăriei Municipiului 
Mediaș sau instituției publice/societății comerciale subordonate Consiliului Local al 
Municipiului Mediaș, care derulează lucrările ce fac necesară tăierea arborilor.  
      

Art. 15 

  Transportul și depozitarea materialului lemnos rezultat din lucrările de tăiere ale arborilor 
rezultat din spațiile verzi din afara fondului forestier național situate pe terenurile proprietate 
publică sau privată a Municipiului Mediaș, în intravilanul Municipiului Mediaș se poate face 
numai în condițiile prezentului regulament. 

 Art. 16 

  (1) Materialul lemnos rezultat în urma activităților de tăiere a arborilor amplasați pe 
terenuri intravilane aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Mediaș și care fac 
obiectul prezentului regulament, se transportă în baza avizelor de însoțire eliberate de un 
reprezentant al Ocolului Silvic Mediaș, în conformitate cu normele în vigoare privind circulația 
materialelor lemnoase, cu excepția celor menționate la art. 10, alin. (1) lit. ”g”, din prezentul 
regulament. 

  (2) Termenul pentru ridicarea masei lemnoase rezultată în urma tăierilor de arbori de pe 
terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Mediaș și transportul acesteia 
este de 10 zile lucrătoare de la data tăierii. 

Art. 17 

      (1) Masa lemnoasă rezultată în urma tăierilor de arbori din spațiile verzi amplasate în 
intravilanul Municipiului Mediaș, aparținând domeniului public sau privat, se va stoca temporar 
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într-un spațiu îngrădit, administrat de D.A.D.P. Mediaş  în baza unui proces verbal de predare – 
primire. 
         (2) Administratorul spațiului menționat la alin. 1 are obligația verificării datelor menționate 
în avizul de însoțire, potrivit normelor în vigoare privind circulația masei lemnoase. 
         (3). D.A.D.P. Mediaș are obligația deținerii unui registru cu regim special pentru evidența 
intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase și să îl completeze la zi, odată cu intrarea sau ieșirea 
materialelor lemnoase; 
 

  VI.  VALORIFICAREA MATERIALULUI LEMNOS REZULTAT DIN LUCRĂRILE 
DE TĂIERE ALE ARBORILOR 

  Art. 18 

  Valorificarea masei lemnoase, rezultate din activitățile de tăiere a arborilor din spațiile 
verzi amplasate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Mediaș și 
care face obiectul predării către D.A.D.P. Mediaș, conform prezentului regulament, se realizează 
prin alocarea necesarului de material lemnos pentru încălzirea  unui punct de lucru al D.A.D.P. 
Mediaș situat pe str. Comandor D. Moraru, nr. 13 (atelierele D.A.D.P. Mediaș) și a altui punct de 
lucru situat în Cimitirul Municipal Mediaș. 

Art. 19 

 (1) Deșeurile vegetale (crengile, rădăcinile, frunzele, rumegusul, rezultate în urma 
tăierilor de arbori/arbușți și/sau intervențiilor de tăieri de orice fel în coroana arborilor/arbuștilor 
din spațiile verzi amplasate în intravilan, pe terenuri aparținând domeniului public al 
Municipiului Mediaș, vor fi în încărcate, transportate și predate operatorului serviciului de 
salubritate, S.C. Ecosal S.A. Mediaș. 

 (2) Pentru realizarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1), D.A.D.P. Mediaș are obligația de 
a încheia un contract pentru preluarea acestor deșeuri cu operatorul serviciului de salubrizare, 
S.C. Ecosal S.A. Mediaș. 
 

  VII.  SANCȚIUNI 

 Art. 20 

  (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenții și se 
sancționează cu amendă contravențională, după cum urmează: 
         a) tăierea sau scoaterea din rădăcini, distrugerea prin orice mijloace sau degradarea 
arborilor, puieților ori lăstarilor fără obținerea unui aviz de tăiere al arborilor eliberat de 
D.A.D.P. Mediaș, se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei; 
 b) nerespectarea obligației de a executa lucrările de plantare asumate, prevăzută la art. 7 
lit. ”e”, se sancționează cu amendă de la 300 lei la 500 lei; 
 c) nerespectarea termenului pentru ridicarea masei lemnoase rezultată în urma tăierilor de 
arbori, prevăzut la art. 16 alin. (2), se sancționează cu amendă de la 300 lei la 500 lei; 
 d) intervențiile cu tăieri de orice fel în coroana arborilor sănătoși în afara perioadei de 
repaus vegetativ, cu excepția situațiilor prevăzute de art. 12 lit. ”c” și ”d”,  se sancționează cu 
amendă de la 500 lei la 1000 lei; 
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           e) încălcarea prevederilor de art.14 ali.( 3 ), se sancţionează cu amendă de la 500- 1000 
lei.  
  (2)  Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către agenţii constatatori ai 
Direcţiei Poliţiei Locale Mediaş sau împuterniciţi ai Primarului Municipiului Mediaş.  

 (3) Aceştia vor întocmi procese-verbale de constatare a contravenţiei aplicând şi 
sancţiunea contravenţională, cu respectarea prevederilor O.G. nr.  2/2001. 

 (4) Achitarea amenzii se va face la Direcţia Fiscală Locală Mediaş, la sediul Primăriei 
Mediaş din Piaţa Corneliu Coposu nr.3 sau online prin Sistemul Naţional Electronic de Plată 
accesând “ghişeul.ro”. Dacă amenda se achită în termen de 48 de ore, contravenientul poate 
achita jumătate din minimul amenzii.  

 (5) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se 
poate face plângere la Judecătoria Mediaş în condiţiile prevăzute de O.G. nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor.   

 (6)  Procesul verbal de constatare a contravenţiei neatacat sau hotărârea judecătorească 
definitivă de  respingere a contestaţiei constituie titlu executoriu, în baza cărora se va proceda la 
recuperarea amenzii prin serviciul specializat al Primăriei. 

   (7)  Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local. 
   (8) Contravenientii sunt obligați să repare în natură sau prin echivalent bănesc toate 

prejudiciile materiale produse prin încălcarea prezentului regulament și consemnate că atare în 
procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției ori anexele la acesta. 
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                                                                                                                             Anexa 1 

AVIZ DE TĂIERE ARBORI/ARBUȘTI 

Nr............./................. 

  

Urmare a solicitării nr................/....................va emitem avizul pentru: 

-Tăierea unui număr de……..arbori/arbuști, din următoarele considerente: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………… 
pe amplasamentul/amplasamentele: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Condiții de respectat, dacă este cazul: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

Totodată, aveți obligația de a planta minim 2 arbori, de minim 2 metri înălțime,diametrul 
de 12 cm la înălţimea de 1 m de la colet ( sol ) , în campania de plantări de primăvară/toamnă a 
anului........, pe amplasamentul ....................................................................................situat în  
municipiul Mediaş, notificând în scris Primăria Municipiului Mediaş, cu minim 3 zile înainte de 
data plantării. 

           Prezentul aviz de tăiere nu exonerează solicitantul de la obligaţiile impuse de normele 
tehnice – silvice privind evaluarea masei lemnoase şi reglementările privind circulaţia 
materialului lemnos, activităţi pentru care atribuţiile legale revin structurilor silvice teritoriale 
abilitate. 

           Prezentul Aviz de tăiere este însoțit de Avizul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu 
nr……… 

   

   Comisia , 
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                                                                                                    Anexa  2    

CERERE 

                      PRIVIND EMITEREA AUTORIZATIEI DE TAIERE 

A.     Solicitant: 

Nume:………………………………………………………Prenume:……………………………
…………………………………………………….......................................................................... 
Adresa:…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………….................................................................. 
Telefon:………………………………………………………. 
Act de identitate: seria:…………..nr:……………………….., 
emitent:……………………………………………………..... 
Cod fiscal:…………………………………………………… 
Asociație de proprietari:………………………………………………….................................... 
sediu:…………………………………………………………….. 
Reprezentată prin Președinte/ 
Administrator:…………………………………………………………………………………… 
  

B.      Lucrarea vizează: 
 

           □ Domeniul Public 
  

  Adiacent   Locuința   Scuar   Altele 
  Loc de joacă   Aliniament stradal   Parc     

  
          □ Domeniul Privat 
  

C.      Lucrarea supusa avizării: 
  

Adresa:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………................................................................ 

 
       D.     Ce se solicită: 

  
Operațiune Număr arbori/arbuști 

Tăiere   

E.      Motivație: 

  

        Data:                                                                                                        Semnătură, 

  Uscat……………….%   Lucrări edilitare   Afectează lucrările edilitatre 
  Construcții 

  
  Afectat biologic   Rădăcini care afectează 

  Acces pietonal   Acces auto, gabarit   Afectează vizibilitatea 
semnelor rutiere 
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                                                                                                                           Anexa  3                                

DECLARAȚIE 

  

Privind luarea la cunoștiință a obligatiilor de plantare a minim 2 arbori, tulpina arborilor 
dreaptă și nedeteriorată și fără ramuri rupte, pentru fiecare arbore solicitat de tăiat, conform 
regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificarea lemnului rezultat din 
spațiile verzi și alte terenuri din afară fondului forestier național situate în intravilanul 
Municipiului Mediaș. 

Solicitant:  

□ Persoană fizică 

Nume și prenume 
:…………………………………………………………………………………………………… 
Adresa:…………………………………………………………………………………………… 
Telefon:………………………………………………. 

            Act de identitate: 
seria:……………nr:…………………………….,Eliberat…………………………..…………… 

□ Persoană juridica, Asociația de proprietari/ Locatari: 

Denumire:………………………………………………………………………………………… 
Adresa /Sediu:……………………………………………………………………………………… 
Reprezentant persoană juridical/ Președinte/ Administrator Asociație de Proprietari: 
……………………………………………………………………………………………………… 
Telefon:……………………………………… 
Număr de arbori în vederea plantării;…………………………. 

După executarea lucrărilor de tăiere autorizate, mă oblig să notific în scris cu minim 3 
zile anterior plantării, prin Compartimentul  Registratură  al Primăriei Municipiului Mediaș cu 
privire la dată plantării arborilor în vederea verificării calității materialului dendrologic și 
recepția lucrărilor de plantare. 

  

Data:        Semnătura persoanei fizice 

  

       Semnătura persoanei juridice și ștampila 


