ANEXA la H.C.L. Corabia nr. 85/31.07.2019

REGULAMENT
de tăiere şi/sau toaletare a arborilor şi arbuştilor
aflaţi pe domeniul public şi privat al Orașului Corabia

Art. 1 Prezentul regulament reglementează tăierile definitive şi tăierile de întreţinere şi/sau
corecţie a arborilor şi arbuştilor aflaţi pe terenuri aparţinând domeniului public şi privat al orașului
Corabia: spaţii verzi situate de-a lungul arterelor de circulaţie; spaţii verzi din cartierele de locuit; spaţii
verzi din parcuri, locuri de recreere şi locuri de joacă pentru copii; spaţii verzi din incintele unităţilor de
învăţământ, grădiniţelor, creşelor; alte spaţii verzi care aparţin domeniului public şi privat al orașului
Corabia.
Art. 2 Tăierile definitive şi tăierile de întreţinere şi/sau corecţie a arborilor şi arbuştilor aflaţi pe
terenuri aparţinând domeniului public şi privat al orașului Corabia se vor efectua în baza avizului dat de
comisia numită prin dispoziția primarului orașului Corabia, constituită conform legii, pentru următoarele
situații:
a) arborele /arbustul este uscat ori prezintă un grad ridicat de uscare sau se află în stare
fiziologică puternic degradată (scorburi);
b) arborele are vârstă biologică înaintată şi/sau prezintă pericol iminent de prăbuşire în cazul
unor fenomene meteorologice extreme (vânt puternic, uragan, furtună, inundaţii etc);
c) arborele /arbustul este înclinat, fără semne de reechilibrare, prezentând pericol de prăbuşire şi,
implicit, riscul producerii unor accidente sau pagube materiale, pe fondul unor fenomene meteo
extreme;
d) sistemul radicular al arborelui afectează reţelele tehnico-edilitare subterane sau structura de
rezistenţă a unei construcţii;
e) arborele /arbustul este situat pe amplasamentul unei viitoare construcţii, pentru care s-a
obţinut autorizaţie de construire, în condiţiile legii;
f) arborele se află la o distanţă mică faţă de zidurile clădirilor de locuinţe sau ale clădirilor în
care se desfăşoară activităţi administrative ori comerciale şi creează în mod evident neajunsuri
persoanelor care locuiesc sau, după caz, desfăşoară activităţi în acestea;
g) coroanele arborilor aflaţi în pâlcuri se întrepătrund, datorită nerespectării distanţelor minime
de plantare sau creşterii necontrolate a acestora, ceea ce împiedică dezvoltarea normală şi armonioasă.
Art. 3. (1) Tăierile de întreţinere şi cele de corecţie a arborilor /arbuştilor se execută numai în
perioadele optime, pentru:
a) înălţarea coronamentului sau pentru regenerare (se urmăreşte reîntinerirea coroanei);
b) tăierea ramurilor crescute din muguri dorminzi, pentru a împiedica deprecierea calităţii
arborilor;
c) suprimarea ramurilor uscate, parţial uscate sau rupte şi a ramurilor aglomerate care împiedică
pătrunderea luminii naturale în clădiri;
d) reducerea coroanei atunci cand aceasta afectează acoperişurile, terasele sau pereţii clădirilor,
reţelele tehnico-edilitare aeriene, împiedică vizibilitatea semnelor de circulaţie sau iluminatul pe timp de
noapte.
(2) Perioada optimă pentru tăierile de întreţinere arbori şi arbuşti este perioada de repaus
vegetativ, cuprinsă între 15 noiembrie – 31 martie. În perioada de vegetaţie, astfel de lucrări se aplică
numai ramurilor uscate care pot fi uşor identificate.
Art. 4. Materialul lemnos rezultat va fi valorificat ca lemn de foc și va fi atribuit persoanelor

Persoanelor nevoiașe din orașul Corabia în baza unui proces verbal întocmit de Biroul Investiții,
Administrarea domeniului public și privat al orașului Corabia.
Art. 5 Se exceptează de la dispoziţiile prezentului regulament nucii aflaţi pe domeniul
public sau privat al orașului Corabia, pentru care sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 348/2003 –
Legea Pomiculturii.
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