Anexa

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE
ADMINISTRARE A SPATIILOR VERZI PE DOMENIUL PUBLIC AL
MUNICIPIULUI BARLAD
CAP. 1. DISPOZIŢII GENERALE
ART. 1
Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se desfăşoară activitatea de
administrare a spatiilor verzi de pe domeniul public al municipiului Barlad, în conformitate cu principiile şi
reglementările prevăzute în Cartea şi Convenţia europeană pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă Recomandarea 1.130/1990 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările ulterioare, în Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002, Legea nr 24/2007 privind
reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane.
ART. 2
Activitatea de administrare a spatiilor verzi , face parte din activităţile edilitar-gospodăreşti, specifice
serviciilor de administrare a domeniului public şi privat asa cum sunt specificate la art. 5 din OUG 71/2002 si se
desfăşoară sub autoritatea administraţiei publice locale care controlează si urmăreşte realizarea strategiilor în
domeniul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pe plan local.
ART. 3
Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de administrare a spatiilor verzi de pe
domeniul public al municipiului Barlad
CAP.2. DEFINIŢII
ART. 4
Pentru definirea obiectului prezentului regulament, in concordanta cu prevederile regulament-cadru, se
folosesc următorii termeni:
a) activităţi edilitar-gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes public local, desfăşurate din
iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se asigură, într-o concepţie
unitară şi coerentă, buna gospodărire, modernizare si dezvoltarea durabilă a infrastructurii edilitar-urbane
aferente serviciului de de administrare a spatiilor verzi ;
b) domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile intrate în
proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege şi care nu fac parte din
domeniul public al acestora;
c) domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de
interes public local ori judeţean şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional;
d) infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, constând în
clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale, dotări specifice şi mobilier urban, inclusiv
terenurile aferente, destinate desfăşurării activităţii edilitar-gospodăreşti; infrastructura edilitar-urbană face parte
din domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al
proprietăţii publice sau private, potrivit legii;
e) servicii de administrare a spatiilor verzi - totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin
care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea spatiilor verzi de pe domeniul public şi privat al
Municipiului Barlad, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

f) spatii verzi - parcurile şi grădinile publice, scuarurile, aliniamentele stradale si zonele verzi aferente
blocurilor de locuit si institutiilor publice .
g) parc –spatiu verde cu suprafata de minimum un hectar, format dintr un cadru vegetal specific si din zone
construite,cuprinzand dotari si echipari destinate activitatilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru
populatie;
h) scuar –spatiul 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 invatamant, amenajarilor sportive, de
agreement pentru copii si tineret sau in alte locatii;
i) aliniament plantat-plantatiile pe spatial verde cu rol estetic de protectie , de ameliorare a climatului si
calitatii aerului, amplasate in lungul cailor de circulatie sau a cursurilor de apa;
j) gradina publica-Spatiu verde cu suprafata mai mare de un hectar, format dintr- un cadru vegetal specific,
cuprinzand dotari si echipari destinate activitatilor cultural –educative, sportive sau recreative pentru populatie;
k) Registrul local al spatiilor verzi -sistemul informational care cuprinde datele tehnice ale spatiilor verzi
CAP. 3. ORGANIZAREA ŞI GESTIUNEA
SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A
SPATIILOR VERZI DE PE DOMENIUL
PUBLIC AL MUNICIPIULUI BARLAD
ART. 5
Infiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciului de administrare a spatiilor verzi de pe
domeniul public al municipiului Barlad constituie obligaţia exclusivă a autorităţii administraţiei publice locale,
iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării acestora intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă
ale acestei autorităţi.
ART. 6
Coordonarea si verificarea modului de administrare si exploatare a spatiilor verzi se face de
compartimentul Gospodarie Comunala din cadrul aparatului propriu al Primarului municipiul Barlad.
ART. 7
Elaborarea prezentului regulament a avut în vedere respectarea şi îndeplinirea principiilor înscrise în
Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003 si Legea nr 24/2007 privind
reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane.
ART. 8
Funcţionarea serviciului de administrare a spatiilor verzi de pe domeniul public al municipiului Barlad
se va face în condiţii de transparenţă prin consultarea cu utilizatorii şi asociaţiile lor reprezentative şi vor
asigura un nivel calitativ ridicat.
ART. 9
Activităţile edilitar-gospodăreşti specifice serviciului de administrare a spatiilor verzi vor asigura:
a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţilor locale;
b) continuitatea serviciului;
c) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate;
d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane
e) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;
f) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică.
ART. 10
Forma de gestiune a serviciului de administrare a spatiilor verzi de pe domeniul public al municipiului
Barlad este gestiunea directa si se realizeaza de catre Serviciul Sere - Spatii verzi, serviciu fara personalitate
juridica. Autoritatea administratiei publice locale isi asuma toate sarcinile si responsabilitatile privind
organizarea , conducerea , finantarea , gestionarea si controlul functionarii serviciului de administrare a spatiilor
verzi de pe domeniul public al municipiului Barlad, in conformitate cu prevederile OUG 71/2002 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
aprobata cu moificari de Legea nr. 3/2003 si H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de

aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 si Legii nr 24/2007 privind reglementarea si administrarea
spatiilor verzi din zonele urbane.

CAP.4.ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A
SPATIILOR VERZI DE PE DOMENIUL
PUBLIC AL MUNICIPIULUI BARLAD
ART. 11
(1) Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, parcurilor, grădinilor publice sunt în
responsabilitatea UAT Barlad.
(2) Sub denumirea de spaţii verzi, în sensul prezentului regulament, se înţelege parcurile şi grădinile publice,
aliniamentele stradale, scuarurile, zonele de agrement aferente localităţilor, scuarurile si zonele verzi aferente
blocurilor de locuit si institutiilor publice (scoli, spitale, obiective culturale).
(3) UAT Barlad va asigura serviciul de administrare a spaţiilor verzi, astfel încât acestea să îşi îndeplinească
funcţiile pentru care au fost create:
a) funcţia ecologică, prin care se va realiza climatul normal, combaterea poluării fonice şi a aerului, ameliorarea
compoziţiei chimice a solului şi a aerului;
b) funcţia de utilitate publică, prin care se vor asigura activităţile sportive, odihna, agrementul şi jocurile de
copii;
c) funcţia complementară, prin care se va asigura funcţionarea normală a comerţului, alimentaţiei publice,
educaţiei şi învăţământului.
(4) UAT Barlad va stabili prin proiectele şi studiile urbanistice necesarul de spaţii verzi, precum şi destinaţia
acestora.
(5) UAT Barlad va amenaja zone de agrement – lacuri, păduri, etc., cu asigurarea şi respectarea prevederilor
legale, normelor si standardelor nationale si europene in domeniu.
(6) La amplasarea şi amenajarea parcurilor şi grădinilor publice, UAT Barlad va urmări următoarele obiective:
a) deplasarea până la un parc sau grădină publică să se realizeze în maximum 15
minute, utilizându-se mijloacele de transport în comun;
b) asigurarea unei suprafeţe verzi de 26 mp/locuitor .
(7) Realizarea şi exploatarea spaţiilor verzi se vor face respectându-se şi aplicânduse următoarele etape:
a) etapa de proiectare, impusă prin documentaţiile de urbanism, în care se realizează studiul spaţiilor verzi şi se
stabilesc soluţiile de detaliu necesare executării acestor spaţii;
b) etapa de realizare a spaţiilor verzi, care se va face în regie proprie sau prin
intermediul unor agenţi economici de stat ori privaţi specializaţi conform prevederilor legale;
c) etapa de exploatare a spaţiilor verzi, care se va face prin lucrări de întreţinere,
reparaţii, restaurări, modernizări şi paza spaţiilor verzi;
d) etapa de producţie, care se va realiza prin bazele de producere a materialului dendrologic şi floricol.
ART. 12
Serviciul de administrare a spatiilor verzi din municipiul Barlad cuprinde urmatoarele activitati:
A)-activitatea de amenajare a spatiilor verzi
B)-activitatea de intretinere a zonelor verzi amenajate
C)-activitatea de producere a materialului saditor pentru amenajarea spatiilor verzi
D)-Activitatea de producere a plantelor cultivate la ghiveci
E)-activitatea de taiere si toaletare a arborilor de pe domeniul public
F)-activitatea de combatere a agentilor patogeni
A .Activitatea de amenajare a zonelor verzi presupune:
A1-amenajarea si extinderea de noi zone verzi
A2-plantarea de flori ,arbusti , arbori, trandafiri si garduri vii
A3-semanarea gazonului

A1.Amenajarea si extinderea de noi zone verzi
Realizarea activităţii de amenajare a spaţiilor verzi va fi condiţionată de existenţa la punctul/punctele de
lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente:
a) ordin de lucru;
b) documentaţia tehnică de execuţie;
c) instrucţiuni de lucru, fişe tehnologice, proceduri tehnice de execuţie aplicabile, aprobate;
d) certificate de calitate, declaraţii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi puse în
operă;
e) înregistrări doveditoare că materialele neconforme sunt ţinute sub control;
f) asigurarea la punctul de lucru, prin grija şefului de punct de lucru, a materialelor necesare execuţiei, utilajelor
şi utilităţilor aferente execuţiei;
g) asigurarea cu personal executant instruit şi testat privind cunoaşterea procedurilor tehnice de execuţie,
detaliile de execuţie şi instrucţiunile aplicabile.
Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape:
a) pregătirea terenului:
a.1) degajarea terenului prin strângerea cu mâna, sapa şi grebla, în grămezi, a
diferitelor materiale existente la suprafaţă sau puţin îngropate;
a.2) curăţarea terenului, prin săpare cu sapa la adâncimea de 5 cm, de iarbă şi buruieni şi transportul acestora cu
roaba la marginea zonei de lucru;
a.3) defrişări şi tăieri sau doborâri de arbori, operaţiuni care se aplică numai în ipoteza întâlnirii acestora în
ansamblul lucrărilor de amenajare a peluzelor gazonate;
a.4) extragerea pământului vegetal se realizează prin săparea şi aruncarea pământului în depozit sau vehicul,
îndepărtarea rădăcinilor, pietrelor şi a altor corpuri străine;
a.5) mobilizarea solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea şi finisarea suprafeţelor după
mobilizarea solului; săparea şi întoarcerea pământului, cu sfărâmarea sumară a bulgărilor, nivelarea şi
mărunţirea bulgărilor cu sapa şi grebla,finisarea prin greblarea repetată la metru pătrat de suprafaţă mobilizată,
împrăştierea pământului cu lopata şi sfărâmarea sumară a bulgărilor;
A2 .Plantarea de flori ,arbori si arbusti
A 2.1. Lucrările de plantări de rasaduri de flori anuale, bienale sau perene se vor realiza astfel:
a) pregatirea terenului in vederea plantatului ;
a.1) degajarea terenului de resturile vegetale de la cultura anterioara prin strangere cu mana , adunarea in
gramezi cu grebla si transportul la capatul zonei de lucru de unde vor fi incarcate si transportate ;
a.2) curatarea terenului prin taiere cu sapa la adancimea de 5cm si transportul ierbii cu roaba la capatul zonei de
lucru de unde va fi incarcata si transportata ;
a.3) mobilizarea solului cu harletul la adancimea de 25 cm ;
d)maruntirea cat mai uniforma a terenului cu sape si greble ;
a.4) trasarea formelor ce vor fi plantate cu rasaduri utilizand sfoara,ruleta,si tarusi de trasat;
a.5)pichetarea suprafetei de teren ;
A2.2 plantări de flori anuale si bienale:
a) transportul ghivecelor cu flori în interiorul zonei de lucru;
b) efectuarea copcilor pentru plantare;
c) plantarea, udarea şi acoperirea cu pământ;
A2.3 plantarea plantelor perene:
a) săparea în jurul plantei pentru formarea balotului;
b) înfăşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă;
c) săparea gropilor pentru plantare;
d) transportul în interiorul zonei de lucru;
e) plantarea;
f) udarea.

1.resurse materiale:
a) răsaduri de flori anuale, bienale;
b) plante perene;
d) îngrăşăminte chimice;
e) împletitură de sârmă;
f) pânză de sac;
g) apă.
h)pesticide
2. resurse umane:
a) muncitori pentru deservire;
b) peisagist;
c) personal necalificat
3. utilaje:
a) mijloace de transport;
b) autocisternă cu dispozitiv de stropit.
A2.4. Operatiuni necesare realizarii lucrărilor de plantare a arbuştilor ornamentali în spaţiile verzi :
1. săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni, cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de
pământ vegetal;
2. plantarea arbuştilor ornamentali:
a) extragerea arbuştilor cu sau fără balot de pământ la rădăcină se realizează prin
săparea şanţului circular în jurul balotului, curăţarea şi tăierea rădăcinilor, finisarea şi ambalarea balotului,
învelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoară, protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pânză de sac;
b) fixarea arbuştilor în camion, stropirea cu apă a coroanei şi transportul în zona de lucru, la locul de plantare;
c) mocirlitul rădăcinilor;
d) aşezarea balotului în groapă;
e) scoaterea ambalajului;
f) astuparea cu pământ a gropilor de plantare;
g) baterea pământului;
h) executarea farfurilor sau muşuroaielor;
A2.5.Lucrările de plantare propriu-zisă a arborilor ornamentali si a trandafirilor în spaţiile verzi se vor
realiza astfel:
1. săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni , cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de
pământ vegetal;
2. plantarea arborilor si trandafirilor:
a) săparea şanţului în jurul balotului;
b) curăţarea şi tăierea rădăcinilor;
c) învelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoară;
d) protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pânză de sac;
e) fixarea în autovehicul şi stropirea coroanei cu apă;
f) transportul în interiorul zonei de lucru până la locul de plantare;
g) mocirlitul rădăcinilor;
h) aşezarea balotului în groapă;
i) scoaterea ambalajului;
j) astuparea cu pământ a gropilor de plantare;
k) baterea pământului;
l) executarea farfuriilor sau a muşuroaielor;
m) primul udat;
n) fasonatul coroanei.

3. Plantarea gardului viu se va realiza astfel:
a) executarea şanţului pentru plantat;
b) scoaterea puieţilor din depozit;
c) transportul puieţilor la locul de plantare şi repartizarea lor pe lungimea şanţului;
d) fasonatul şi mocirlitul;
e) plantatul puieţilor şi primul udat.
4. Resursele principale utilizate în vederea amenajării spaţiilor verzi cu arbori şi arbuşti si trandafiri sunt:
4.1. resurse materiale:
a) arbori de foioase şi răşinoase;
b) plante perene;
c) puieţi de arbuşti si trandafiri altoiti pe tulpina;
d) îngrăşăminte organice;
e) împletitură de sârmă;
f) pânză de sac;
g) apă;
4.2. resurse umane:
a) muncitori deservire;
b) peisagist;
c) personal necalificat;
4.3. utilaje:
a) mijloace de transport;
b) autocisternă cu dispozitiv de transport.
Materialul dendrologic (arbori,arbositi ,trandafiri) necesar amenajarii de noi spatii verzi sau pentru
completarea golurilor in plantatiile existente se vor achizitiona de la firmele de profil utilizand material
dendrologic aclimatizat la conditiile climatice din zona orasului Barlad.
A3. Semanarea gazonului
Insămânţarea gazonului se va face după parcurgerea etapelor de pregatire a terenului si aşternerea unui
strat de pământ vegetal, maruntirea fina a acestuia
si presupune parcurgera urmatoarelor etape:
- transportul în interiorul zonei de lucru a gazonului
- semănarea gazonului prin împrăştierea cu mâna
- încorporatul gazonului manual cu grebla de grădină
- tasarea solului semănat cu tăvălugul de grădină
- udatul terenului cu furtunul necesita întinderea furtunului şi racordarea la gura de apă, udarea şi manevrarea
furtunului în timpul udării şi strângerea furtunului;
A.3.1 Resursele principale utilizate în vederea amenajării spaţiilor verzi sunt:
a) resurse materiale - seminţe de plante, îngrăşăminte organice, apă;
b) resurse umane - muncitori de deservire, peisagist, personal necalificat;
c) utilaje - mijloace de transport, autocisternă cu dispozitiv de stropit
ART.13
(1) Activitatea de amenajare a spaţiilor verzi cu arbori,flori şi arbuşti se va realiza conform procedurilor tehnice
din prezentul regulament.
(2) Domeniul public cu destinaţia "spaţii verzi" va avea specificat pe planul cadastral structura geologică a
solului.
(3) Materialul dendrologic şi floricol utilizat va fi compatibil cu structura geologică a solului în care se
plantează.
(4) Activităţile de amenajare şi extindere a spaţiilor verzi din diferitele zone ale
Municipiului Barlad vor fi coordonate în scopul evitării monotoniei peisagistice şi
funcţionale.
(5) Realizarea activităţii de amenajare a spaţiilor verzi cu flori şi arbuşti va fi
condiţionată de îndeplinirea la începerea lucrărilor a condiţiilor prevăzute la art. 16 alin.(2).

B. Activitatea de intretinere a zonelor verzi amenajate
B.1. Intreţinerea peluzelor gazonate presupune:
1) cosirea manuală a gazonului ori de cate ori este nevoie şi strângerea în grămezi, cu grebla, în zona de lucru;
2) plivirea buruienilor de pe peluze şi depozitarea lor la marginea zonei de lucru, în grămezi;
3) incarcatul si transportatul buruienilor;
4) rectificarea marginilor la peluze prin tăierea cu cazmaua a marginilor peluzei şi strângerea şi transportul
materialului rezultat.
5) fertilizarea gazonului cu ingrasaminte chimice
6) irigarea gazonului prin aspersie utilizand aspersoare sau benzi de irigare prin aspersie acolo unde exista
investitii efectuate in sisteme de irigare
7) udarea gazonului cu furtunul racordat la hidrant sau la cisterna in zonele unde nu exista sisteme de irigat
8) completarea golurilor aparute in suprafetele gazonate
B.2. Lucrările de protejare a plantaţiilor sunt:
1) învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apărători.
2) musuroirea trandafirilor toamna si dezmusuroirea primavara prin acoperirea cu pamant a bazei tulpinii
manual cu sape, lopeti si harlete.
3) scuturarea coniferelor si a gardurilor vii de zapada pe timp de iarna
B.3. Combaterea bolilor şi a dăunătorilor se vor executa astfel:
1) mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatere şi umplerea aparatului ;
2) executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală ori de cate ori este nevoie.
B.4. Lucrările de întreţinere sau tăierile de corecţie la arbori se vor realiza astfel:
1) tăierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul în vederea formării coroanei la copacii cu inaltimea sub 7 m
2) taierea ramurilor cu motoferastraul la copacii peste 7 m inaltime;
3) netezirea tăieturilor cu cosorul;
4) la trandafiri in perioada de vegetatie se efectueaza lucrari de regenerare a plantelor prin taierea lastarilor
cu flori ofilite cu ajutorul unui foarfec de vie.
5) evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru;
6) strângerea resturilor rezultate în urma tăieri incarcatul si transportatul acestora
7) refacerea farfuriilor care sa tina apa, manual cu sapa
B.5.Tunderea gardurilor vii - tunderea gardurilor vii amenajate din specii cu frunze persistente sau din specii
foiase se realizeaza ori de cate ori este nevoie utilizand foarfece de gard viu cu care se pot mentine formele
existente ale gardului viu
B.6.Udatul zonelor verzi amenajate cu flori
1) cu furtunul racordat la hidrant sau la cisterna presupune
desfăşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului de apă la gura de apă;
2) prin picurare in zonele verzi amenajate cu rasaduri de flori unde exista sisteme de irigare amenajate
3) irigarea prin aspersie a zonelor gazonte acolo unde exista sisteme de irigare amenajate.
B.7. Fertilizarea Spatiilor verzi
Fertilizarea plantelor se realizeaza cu ingrasaminte chimice foliare sau solide :
a) fertilizarea foliara presupune realizarea amestecului de ingrasamant cu apa dupa concentratia indicata,
umplerea aparatului de stropit si efectuarea fertilizarii pe frunze ;
b) fertilizarea cu ingrasaminte chimice solide granulate se realizeaza prin transportul ingrasamantului in
interiorul zonei de lucru, aplicarea acestora prin imprastiere pe sol respectand dozele recomandate.
B.8. Completarea golurilor aparute in spatiile verzi amenajate cu flori
Lucrarea se efectueaza imediat dupa prinderea rasadului plantat utilizand rasad si de aceeasi varstra, din
rezerva de rasad de 10% retinuta in acest scop.
B.9. Prasitul manual si plivitul burienilor presupune:
1) plivirea buruienilor:
2) extragerea manuală a buruienilor
3) depozitarea buruienilor la marginea zonei de lucru, în grămezi;
4) incarcatul si transportatul buruienilor;
5) prasitul manual al buruienilor cu unelte specifice sape,chirci

C. Activitatea de producere a materialului saditor in sere necesar pentru amenajarea zonelor verzi
necesar amenajării, decorării şi înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement
se va realiza conform procedurilor tehnice din prezentul regulament.
C.1. Realizarea activităţii de producere a materialului floricol este
condiţionată de existenţa la punctul de lucru a următoarelor documente:
1) documentaţia de execuţie;
2) instrucţiunile de lucru şi fişele tehnologice;
3) certificatele de calitate şi declaraţiile de conformitate pentru materialele
4) aprovizionate ce urmează a fi puse în operă;
5) dovezile faptului că materialele neconforme sunt ţinute sub control;
6) asigurarea la punctul de lucru, prin grija şefului de punct de lucru, a materialelor necesare execuţiei;
7) asigurarea cu personal executant instruit şi testat privind prevederile din procedura tehnică.
C1.2. Materialul floricol ( rasaduri de flori anuale, bianuale, perene) se va produce în serele propii pe o
suprafata cultivata de 1600 mp.
In cazul in care se constata ca necesarul de material dendro –floricol este mai mare decat capacitatea de
productie a serelor aflate in administrarea Primariei Municipiului Barlad sau anumite specii floricole necesita
indeplinirea unor conditii suplimentare de caldura, lumina,ventilatie ce nu pot fi asigurate in serele propii se va
achizitiona material saditor (butasi sau plante) din surse externe, in vederea acoperirii nevoilor existente.
C1.3. Materialul săditor de calitate, reprezentat de plante care să dezvolte în totalitate, la locul de plantare,
caracterele genetice proprii soiului, se va realiza prin respectarea tuturor cerinţelor tehnologice de producere a
sortimentului de flori, arbuşti şi arbori.
C1.4. Plantele anuale se vor obţine prin producerea de răsaduri in sere pentru speciile cu pretenţii mari faţă de
căldură.
C1.5. Înmulţirea plantelor anuale,biennale si perene se va realiza prin utilizarea de seminţe a căror
calitate să fie garantată prin certificatele de calitate emise de producătorul acestora.
C1.6. Timpul optim de semănare a florilor anuale se va stabili în funcţie de specie, de condiţiile climaterice
ale zonei, de data când se doreşte plantarea în aer liber şi de spaţiul de încolţire de care se dispune.
Plantarea rasadurilor de flori se realizeaza, in functie de specie, in urmatoarele perioade ale anului (avand
in vedere conditiile climatice din municipiul Barlad):
-plantat flori anuale –incepand cu luna mai( cand temperature la sol este de 10 grade Celsius si a trecut pericolul
brumelor tarzii de primavera)
-plantat flori bienale si perene :15oct-15 nov sau 15 martie-15 aprilie
C1.7. Răsadurile de plante anuale,bienale sau perene se produc in serele propii utilizand metoda de semanat
prin imprastiere, în lădiţe de lemn intr-un amestec de pamant usor, alcatuit din 80% pamant de frunze si 20%
turba.
Dupa rasarire plantele se repica de doua ori. Primul repicat se efectueaza la ladite din lemn la distanta de
5cm intre randuri si5 cm intre plante pe rand iar al doilea repicat se realizeaza in ghivece din plastic cu
diametrul de 9 pana la 12 cm intr un amestec de pamant imbunatatit care contine: turba, pamant de frunze, nisip
si mranita, dezinfectat si umectat.
In tot acest timp rasadurilor li se aplica lucrari de ingrijire cum ar fi:
a)plivitul manual al buruienilor ;
b)efctuarea de tratamente fitosanitare ;
c)controlul temperaturii si umezelii din sera ;
d)udatul rasadurilor prin stropire si pulverizarea plantelor.
D. Activitatea de producere a plantelor cultivate la ghiveci presupune:
1) Înmulţirea materialului săditor la florile perene se va face prin divizarea tufei, butasi de frunze sau de tulpina
iar la plantele anuale prin seminte.
2) La plantele perene cea mai utilizata metoda de inmultire este prin realizarea butasilor de varf sau de tulpina
din plante mama sanatoase dupa cum urmeaza:
a) recoltarea lastarilor buni pentru a produce butasi
b) taierea lastarilor la dimensiunea de 4-6 frunze

c) indepartarea a doua frunze bazale de pe lastar
d) efectuarea tratamentului bazal cu stimulatori de inradacinare
e) plantarea butasilor in ladite intr un amestec de pamant special pregatit din turba, pamant de frunze si nisip.
3) Lucrarile de intretine aplicate butasilor
a) udatul prin pulverizare zilnica
b) plivitul buruienilor
c) fertilizarea foliara dupa inradacinare
d) reglarea factorilor de temperatura si umezeala din sera
e) aplicarea de tratamente fitosanitare
4) Dupa inradacinare butasii se repica de doua ori prima data intr un ghiveci de 6 pana la 8 cm utilizand un
amestec de pamant din turba, pamant de frunze, nisip si mranita, dupa ce plantele au impanzit cu radacinile
spatiul din ghiveci se face al doilea repicat la ghivece cu diametrul de 14 pana la 22 cm
5) Lucrari de intretinere aplicate plantelor cultivate la ghiveci:
a) udatul cu furtunul
b) fertilizatul cu ingrasaminte chimice complexe foliare si solide
c) afanarea manuala a solului
d) curatarea periodica a plantelor de frunze si flori uscate
e) completarea cu pamant a ghivecelor
f) fertilizarea chimica o data pe saptamana vara, cu ingrasaminte complexe ce se dizolva in apa de udat
g) efectuarea lucrarii de indepartare a frunzelor si a florilor uscate, saptamanal.
E.Activitatea de toaletare si taiere a arborilor pe domeniul public si privat al municipiului Barlad
E.1. Activitatea de toaletarea arborilor este o operatie de intretinere ce are drept scop suprimarea anumitor
parti dintr- un arbore in vederea modificarii cresterii anuale si dirijarii sevei catre ramuri mai bine plasate.
Toaletarile de arbori pot fi grupate in urmatoarele categorii:
a) toaletari pentru regenerare a arborilor sunt interventii severe in lemnul multianual, aplicandu- se mai ales
arborilor imbatraniti, pentru a li se oferi o crestere controlata
b) toaletari de corectie care urmaresc suprimarea ramurilor uscate sau partial uscate, a celor aglomerate,
eliminarea drajonilor, lastarilor lacomi si a ramurilor rupte
c ) toaletari pentru inaltarea coroanei care presupun taierea ramurilor verzi sau uscate inserate pe trunchi la o
inaltime de 6-10 metri de la baza.Se aplica in mod deosebit speciilor de conifere sau pentru dezafectarea
retelelor de iluminat.
Toaletarile de arbori se efectueaza numai in perioadele optime de toaletare:
-toaletari de iarna (repaus vegetativ) - se executa in perioada 15 noiembrie -30 martie
-toaletari de vara
In primul caz, toaletarile se executa incepand cu luna noiembrie , pana la sfarsitul lunii martie, cu exceptia
perioadelor cu temperature foarte scazute (sub -100C), pentru a evita dezbinarea si ruperea crengilor.
In al doilea caz, toaletarile se fac in perioada de vegetatie si se aplica numai ramurilor uscate care pot fi usor
identificate.
Toaletarile de arbori si arbusti de pe domeniul public si privat al municipiului Barlad se aproba de catre
serviciul Gospodarie Comunala din cadrul Primariei Municipiului Barlad, numai in situatiile in care sunt
indeplinite urmatoarele conditii:
a) in cazul in care acoperisul, terasele, ferestrele sau peretii cladirilor sunt afectati de coronament;
b) in cazul in care in urma calamitatilor naturale arborii prezinta ramuri rupte, necesitand interventii pentru
refacerea aspectului coroanei sau indepartarea pericolului;
c) coronamentul deranjeaza retelele edilitare aeriene, impiedica vizibilitatea semnelor de circulatie sau
iluminatul pe timp de noapte;
Personalul de specialitate din cadul Primariei Municipiului Barlad, prin deplasare in teren, va constata
daca cererea de toaletare este motivata si sunt indeplinite conditiile de toaletare stabilite de prezentul
regulament.
Toaletarile de arbori vor fi executate numai cu personal specializat cu asistenta tehnica din partea societatilor
care administreaza retelele aeriene (electrica, cablu, telefonie , gaz), din partea servicilor Primariei

Municipiului Barlad (Politia locala, Serviciul Gospodarie Comunala) si cu implicarea asociatiilor de propietari,
acolo unde se impune.
Resturile vegetale rezultate in urma toaletarii arborilor din municipiul Barlad vor fi transportate si
valorificate energetic sau prin compostare.
E.2. Activitatea de taiere a arborilor
Taierea arborilor de pe domeniul public si privat al municipiului Barlad se realizeaza numai in urmatoarele
conditii:
1) arborii sunt uscati in totalitate sau in proportie de peste 60%
2) arborii necesita taierea ca urmare a unor calamitati naturale (vant, furtuna) sau ca urmare a lovirii de
catre autovehicule in cazul accidentelor de circulatie
3) sunt situati pe amplasamentul noilor constructii pentru care s-au obtinut autorizatie de construire;
4) sunt plantati la o distanta mai mica de 3 metri de zidurile cladirilor si creeaza in mod evident prejudicii
cladirii si locatarilor;
5) in situatia in care arborii prezinta semne evidente de declin biologic , scorburi pe trunchi si ramuri,
constituind un potential pericol pentru siguranta persoanelor si cladirilor
6) cand sistemul radicular deranjeaza retelele edilitare subterane , aspect semnalat de societatile comerciale
care le exploateaza.
Taierile de copaci care nu prezinta un grad mare de dificultate se realizeaza de catre serviciul de specialitate
al municipiului Barlad-Sere Spatii -Verzi –iar in zonele greu accesibile unde sunt copaci foarte inalti cu grad
mare de dificultate, taierile de copaci se vor efectua cu echipe specializate de alpinism utilitar.
Taierea arborilor si arbustilor de pe domeniul public se realizeaza la cererea motivate a asociatiilor de
propietari, personae fizice, agenti economici, societati comerciale. Cererea privind propunerea de taiere va avea
acordul scris (semnatura) al asociatiei de propietari si a majoritatii persoanelor direct afectate, in situatia in
care solicitarea se face de personae fizice sau juridice care locuiesc in imobile tip codominiu. Aceasta va fi
analizata la fata locului de reprezentantii serviciilor de specialitate care vor formula raspuns scris solicitantului,
in termen legal, de la data inregistrarii.
La solicitarea Primariei Municipiului Barlad, Directia Silvica va efectua marcarea si cubarea arborilor
iar cantitatea de lemn rezultata va fi inscrisa in Actul de punere in valoare .
Taierea arborilor ocrotiti prin lege (nuci, etc.) de pe domeniul public si privat al municipiului Barlad se va face
cu respectarea prevederilor Legii nr. 348/2003. Cererile pentru taierea arborilor mentionati, inregistrate la
Primaria Municipiului Barlad, vor fi inaintate Directiei Generale pentru Agricultura Vaslui pentru avizare,
dupa verificarea acesteia in teren de personalul de specialitate din cadrul Serviciului Gospodarie Comunala si
numai in cazul in care acesti arbori sunt imbatraniti si prezinta ramuri uscate in proportie de min.60%.
In cazul arborilor situati pe domeniul publical municipiului Barlad ,dezradacinati din cauze naturale,
doborati de furtuna sau ca urmare a unor accidente de circulatie Serviciul Sere -Spatii verzi si Serviciul Situatii
de Urgenta vor interveni in regim de urgenta , cu personal calificat, la degajarea cailor de acces, in maxim 8 ore
de la data constatarii si comunicarii urgentei.
Materialul lemnos rezultat in urma taierilor de arbori de pe domeniul public al municipiului Barlad va fi
repartizat cu prioritate la gradinitele de copii care au incalzire cu lemne dupa care se va proceda la rezolvarea
cererilor persoanelor defavorizate care nu beneficiaza de ajutor de incalzire din partea statului.
Depozitarea masei lemnoase, paza acesteia, valorificarea ei precum si transportul resturilor vegetale
rezultate in urma interventiilor intra in sarcina Serviciului Sere Spatii Verzi.
E.3. Materiale necesare efectuarii lucrarilor de taiere si toaletare arbori sunt:
funie,
carburant, ulei ungere, ulei amestec
Forta de munca necesara: muncitori de deservire, peisagist, personal necalificat
Mijloace de munca: automacara (scara mobila), motoferastrau, grup generator, scara fixa, masini de
transportat.
F. Activitatea de combatere a agentilor patogeni
Activitatea de combatere a agentilor patogeni se realizeaza in scopul conservarii fondului vegetal si
presupune prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor la culturile din sera si din zonele verzi ale orasului.

F.1. Combaterea bolilor si a daunatorilor se realizeaza in:
a)-culturile de sera;
b)-parcuri;
c)-scuaruri;
d)-aliniamente plantate in lungul bulevardelor si a strazilor
e)-terenuri libere, neproductive (mlastini, stancarii, terenuri afectate de alunecari)
Protectia spatiilor verzi impotriva bolilor si daunatorilor se efectueaza ,de regula, prin actiuni preventive,
metode biologice si metodologii integrate.Aplicarea substantelor fitosanitare pentru combaterea bolilor si a
daunatorilor se realizeaza ori de cate ori este nevoie pentru a preveni distrugerea fondului vegetal existent de
catre boli si daunatori.
Alternarea substantelor utilizate la efectuarea tratamentelor contribuie la reducerea riscului de aparitie a
unor organisme rezistente la unele substante care ar necesita crestera numarului de tratamente si scaderea
eficientei acestora.
Efectuarea tratamentelor se va realiza de personalul desemnat sa efectueze aceste lucrari,instruit sa
respecte conditiile de securitate si sanatate in munca.
F.2. Lucrarile de amenajare si de intretinere ale spatiilor verzi si culturilor de sera se realizeaza cu
urmatorul personal:
a) personal calificat din cadrul serviciului Sere – spatii verzi
b) persoane beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile Legii 416/2003, privind venitul
minim garantat
c) persoane care presteaza munca in folosul comunitatii, potrivit Ordonantei nr. 55/2002, privind regimul
juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale
d) persoane angajate sezonier ( primavera, vara, toamna ), in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare, atunci cand volumul de munca depaseste orele prestate cu personalul existent
G. Suprafetele cu spatii verzi si locatiile aferente de pe domeniul public al municipiului Barlad
administrate de Serviciul Sere – spatii verzi :
Locatia spatiului verde

Tipul de
amenajare

UM

suprafata

-flori

mp

128

-Scuar alee

-gazon
-flori
-trandafiri

mp
mp
mp

680
220
25

-Ronduri mici - 7 buc

-flori

mp

140

-Spatiu verde lateral alee

-gazon
-flori
-gard viu buxus

mp
mp
mp

1156
40
910

mp
mp

1123
200

1.GRADINA PUBLICA
Aleea nr 1 (intrare principala-Fantana
arteziana)
-Rond mare

Alee nr 2 (Fantana arteziana-scari)
-Scuar alee
-spatiu verde lateral alee

-gazon
-flori

Aleea nr 3-Al.Vlahuta
-scuar alee

-gazon

mp

614

-Spatiu verde lateral alee

-gazon

mp

1020

TOTAL

2.PARC V.I.POPA
-ronduri cu flori-6 buc
-rabate vase decorative -4 buc
-alee principala
-spatiu verde

TOTAL
3.Parc Asociatia nr 4
Str.V.Parvan
4.spatiu verde amenajat in fata Muzeului
V.Parvan
5.Parc Asociatia nr 4
Str.Republicii 304 spate Bl R2
6.Parc nr 1 Str M.Viteazul bloc C2
7 Parc nr 2 str M.Vitezul Bl D3-D4
8Parc str M.Kogalniceanu
9.Parc Republicii (Andreea)
10 Parc str E.Garleanu
(Apartament protocol)
11.Parc Bdul Epureanu Bl D2-D3
12.Parc PROGES
13.Scuar Republicii Sud
14.Scuar Nord Fepa –IRB
15.Spatiu verde trotuar Fepa –IRBaliniament
16. Scuar Fepa -2 buc

17.spatiu verde Str Cpt .gr.ignat
18.Spatiu verde Republicii de la Baetu la
Spital-aliniament
19.Jardiniere judecatorie
20 Spatiu verde Centrul Eminescu
21.Spatiu verde Republicii de la Stadion la
Casa de Cultura

-flori
-gazon

mp
mp
mp

276
355
6887

flori
flori
flori
gazon
gard viu buxus
trandafiri

mp
mp
mp
mp
mp
mp

365
200
140
14111
118
25

Gazon
flori
gazon

mp
mp
mp

14959
3000
30
700

gazon

mp

960

Gazon
flori
gazon
Gazon
Flori
gazon
Gazon

mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp

136
7
137
70
7
518
1050

Gazon
flori
Gazon
flori
Gazon
Rabate flori
Gard viu
-flori
gazon
gazon

mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp

700
10
235
3
770
400
280
800
3640
5850

Gazon
Trandafiri
flori
gazon
gazon

mp
mp
buc
mp
mp

31 x 2=62
20 x 2=40

flori
Gazon
flori
Gazon
Flori
Gard viu buxus
Forme forsitia
Gard viu foiase

mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp

20
800
20
600
200
140
5
50

710
1200

22. Spatiu verde Bdul Epureanu-aliniament
22.Spatiu verde Casa Casatoriilor

Gazon
Gazon
Gard viu buxus

mp
mp
mp

3400
500
50

23.Spatiu verde Str 1 Decembrie

Gazon
flori

mp

765
140

24 .Jardiniere Capsa
25.Jardiniera Casa de cultura

flori
Flori
Forme buxus
Gard viu buxus
Gard viu mahonie-2
buc
Forme forsitia 9
buc
Gard viu buxus
Trandafiri
Gard viu buxus
Trandafiri
Forme forsitia-1
buc
Gard viu buxus
trandafiri
Gard viu buxus

mp
mp
mp
mp
mp

45
5
50
54
25

mp

13

mp
mp
mp
mp
mp

55
33
57
86
6

mp
mp
mp

flori
flori
Gard viu buxus
-gard viu buxus
-forme forsitia
-gazon
flori
gazon
Gard viu buxus
Forme forsitia
gazon

mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp

258
196
236
196
46
54
78
50
10
396
74
350
10
5
50

Gard viu buxus
Gazon
Forme forsitia
gazon
Gazon
flori
gazon
Gazon
flori
gazon
Gazon
Flori
Gard viu

mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp

77
125
20
1200
660
100
446
100
40
851
1100
273
136

26Rabat Casa de cultura

27.Rabat 1 Primarie
28.Rabat 2 Primarie

29.Rabat 1Centru Civic
30.Rabat 2 Centru Civic
31 Rabat Biserica Domneasca
32.Jardiniere Biserica Domneasca
33.Rabat 3 Centru Civic
34.Spatiu verde fantani Centru Civic

35 .Spatiu verde str.M.Guguianu aliniament
36.Spatiu verde Hotel Moldaova

37 Spatiu verde Republicii –Dispecerat

38.Scuar str Stefan cel Mare
39.Rond podul Pescariei
40.Spatiu verde Str Paloda-aliniament
41. Scuar intersectie piata
42 .Spatiu verde M.Vitezul –aliniament
43. Spatiu verde Rond Gara

44.Jardiniere bloc turn piata
45.Spatiu verde E on
46.Spatiu verde Biblioteca
47 Spatiu verde str .Republicii a BibliotecaCerbul de aur-aliniament
48 Rond Cerbul de Aur

flori
gazon
gazon
gazon

mp
mp
mp
mp

337
576
1700
750

Gazon
flori

mp
mp

592
75

49.Spatiu verde trotuar Republicii Cerbul
de aur –ICB-aliniament

Gazon
Gard viu

mp
mp

1680
726

50.Scuar Republicii Sud

Gazon
Flori
Gard viu
gazon
gazon

mp
mp
mp
mp
mp

770
400
200
128
6000

gazon
gazon
gazon

mp
mp
mp

221
923

56.Spatiu verde str .Dragos Vodaaliniament
57.Sp.verde str.LIREI-aliniament

gazon

mp

9123
1120

Gazon

mp

1250

58.Spatiu verde amenajat spate RDS
59.Spatiu verde Asociatia nr 21(SF Mina)
60.Spatiu verde amenajat Asociatia
28(Spate Bankpost)
61..Spatiu verde amenajat Asociatia 19
(Cooperatie)
62.Spatiu verde amenajat pompa apa
Varariei
63.Spatiu verde str.Parcul Libertatii
63.Spatiu verde amenajat pompa de apa str.
D.Voda
64.Rond –blocul Armatei str D .Voda
65.Suprafata inerbata in cele 42 locuri
locuri de joaca
66.Spatii verzi aferente blocurilor de locuit
Spatii verzi Scoli generale, Gradinite, Licee
67.Colegiul National “Gh. Rosca Codreanu”
68.Colegiul tehnic “Al.I.Cuza”
69. Liceul teoretic ”Mihai Eminescu”
70.Liceul Pedagogic “Alexandru Vlahuta”
71.Gradinita cu program prelungit nr 8
72.Gradinita cu program prelungit nr. 5
73.Gradinita nr Gradinita cu program
prelungit nr. 2
74.Gradinita nr 17

gazon
gazon
gazon

mp
mp
mp

587
172
211

gazon

mp

238

gazon

mp

215

gazon

mp
mp

317
328

flori
gazon

mp
mp

74
16150

gazon

mp

158328

gazon
gazon
gazon
gazon
gazon
gazon
gazon

mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp

3870
2550
700
1810
880
1390
1330

Gazon

mp

90

51.Spatiu verde Republicii sud bloc DW
52.Spatiu verde Republicii sud cuprins intre
trotuar si blocuri
53.Spatiu verde –in fata la UM
54..Spatiu verde i.C.B.
55.Spatiu verde Str .Tecuciului

75. Gradinita nr 19
76. Gradinita nr 14
77. Gradinita cu program prelungit nr. 11
78.Gradinita cu program prelungit nr 9
79.Gradinita 22

gazon
gazon
gazon
gazon
gazon

mp
mp
mp
mp
mp

100
290
240
2350
340

80.Gradinita nr 4 si Scoala gimnaziala “Tudor
Pamfilie”
81.Scoala gimnaziala “Manolache Costache
Epureanu”
82.Scoala gimnaziala de arte “N.N.Toniza”
83. Scoala gimnaziala “Iorgu Radu”
84.Scoala gimnaziala “Episcop Iacov
Antonovici”
85. Liceul tehnologic”Petru Rares”

gazon

mp

1665

gazon

mp

4590

gazon
gazon
gazon

mp
mp
mp

240
990
2470

gazon

mp

1330

86. Scoala gimnaziala “Principesa Elena
Bibescu”
87.Scoala nr 7
88.Scoala gimnaziala “Stroe S. Beloescu”
89.Scoala gimnaziala “George Tutoveanu”
90.Scoala gimnaziala “Vasile Parvan”
91.Scoala gimnaziala “V.I.Popa”
Total spatii verzi scoli

gazon

mp

170

gazon
gazon
gazon
gazon
gazon

mp
mp
mp
mp
mp

2430
3430
245
190
2538
36228

gazon

mp

400

Gazon
Gard viu buxus
gazon
Gazon
Gard viu buxus

mp
mp
mp
mp
mp

30130
550
3300
7150
500
42030
338866

Spatii verzi Spitale
92.Sectia Boli infectioase
93.Spitalul de adulti
94.Spitalul de Copii
95.Spitalul TBC
Total spatii verzi spitale
TOTAL GENERAL

mp
CAP. 5. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

SECTINEA 1. Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale
ART. 14
UAT Barlad are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) de a lua toate masurile pentru crearea spatiilor verzi, care se vor realiza in baza documentatiei de urbanism si
amenajare a teritoriului;
b) de a asigura protectia spatiilor verzi, a dotarilor specifice sau a mobilierului urban specific prin intermediul
institutiilor de ordine publica;
c) sa asigure fonduri pentru realizarea de investitii care sa contribuie la extinderea si imbunatatirea conditiilor
de intretinere a spatiilor verzi ;
d) sa nu emita sau sa aprobe PUZ sau PUD decat in cazul in care respectivul proiect nu constituie un obstacol la
indeplinirea recomandarii europene de a beneficia de un minim de 26 mp spatiu verde /locuitor in cadrul
orasului Barlad

e) de a stabili strategiile de dezvoltare şi funcţionare a serviciului Sere Spatii -Verzi;
f) de a initia şi adopta hotărâri privitoare la serviciul de administrare a spatiilor verzi
g) de a analiza si aproba programul anual al activitatilor si cheltuielilor necesare asigurarii prestarii serviciului
propus de serviciul Sere –Spatii Verzi, in functie de posibilitatile bugetare;
h) de a si exercita competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare, referitoare la
serviciul de administrare a spatiilor verzi .
i) să asigure accesul liber la informaţiile publice in legatura cu a serviciul de administrare a spatiilor verzi .
j) să aducă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile al căror obiect îl constituie serviciul
de administrare a spatiilor verzi din Municipiul Barlad;
(k) să asigure finanţarea pregătirii profesionale si instruirii propriilor salariaţi.
l) Sa monitorizeze si sa execute controlul cu privire la calitatea si cantitatea lucrarilor efectuate in domeniul de
activitate
m) Sa infiinteaze , sa conduca si sa actualizeze Registrul local al spatiilor verzi
SECŢIUNEA a 2-a: Drepturile şi obligaţiile Serviciului de adiministrare a spatiilor verzi
ART. 15
a) Serviciul de administrare a spatiilor verzi de pe domeniul public al Municipiului Barlad are obligatia de
a intocmi si supune spre aprobare programul anual al activitatilor si cheltuielilor necesare asigurarii
prestarii serviciului pentru anul in curs.
b) Serviciului de administrare a spatiilor verzi de pe domeniul public al Municipiului Barlad, are
obligaţia de a efectua achiziţii publice potrivit reglementărilor legale în vigoare.
c) Să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la
reducerea costurilor de operare.
d) să asigure instruirea si formarea personalului in probleme de protectia muncii prin instructaj general
periodic.
e) Sa respecte si sa aplice prevederile actualului regulament.
f) Sa imbunatateasca aspectul peisagistic al orasului
g) Sa presteze servicii la stadarde superioare de calitate si la timp

SECŢIUNEA a 3-a: Obligatiile persoanelor fizice si juridice
ART.16
In vederea protejarii, conservarii si infrumusetarii parcurilor, amenajarilor floricole si a spatiilor verzi de pe
raza municipiului Barlad se interzice:
a) distrugerea zonelor verzi amenajate cu gazon, arbusti, flori prin rupere, calcare, taiere, agenti poluanti,
aruncare cu reziduri menajere, animale sau industriale;
b) distrugerea prin orice mijloc sau degradarea arborilor, puietilor, lastarilor, amenajarilor floricole si
spatiilor verzi , precum si degradarea mobilierului urban adiacent
c) schimbarea destinatiei spatiilor verzi amenajate sau in curs de amenajare fara aprobarea Consiliului
Local si fara autorizatie eliberata de Primaria Municipiului Barlad.
d) circulatia autovehiculelor neautorizate in parcuri;
e) aruncarea de resturi de tigari ,ambalaje ,hartii,resturi menajere,cadavre, detergenti pe spatii verzi , alei ,
trotuare, strazi, fantani, lacuri , bazine ;
f) pasunatul in parcuri , pe zonele verzi di municipiu, pe malurile raurilor din intravilan;
g) cosirea fara autorizatie a ierbii din parcuri si spatiile verzi;
h) lasarea in libertate a animalelor pe spatii verzi;accesul animalelor de companie in parcuri,gradini
publice,spatii verzi fara lesa ,botnita,carnet de sanatate care fac dovada respectarii normelor sanitar
veterinare de prevenire si combatere a imbolnavirilor de la animal la om ,precum si exercitarea
necesitatilor fiziologice pe spatiile verzi;
i) se interzice traversarea strazii de catre pietoni prin amenajarile stradale si
floricole ;

j) aprinderea sau intretinerea focurilor pe zone verzi ori impadurite,amplasarea si folosirea gratarelor;
k) depozitarea sau abandonarea unor materiale de constructii pe spatial verde ;
l) nerefacerea in termen de 48 de ore a starii initiale a terenului dupa interventiile legale facute de
persoanele fizice sau juridice;
m) parcarea cu o roata sau mai multe pe spatial verde amenajat sau deteriorarea si agresarea gardurilor vii
prin parcarea vehiculelor;
n) utilizarea ariei parcurilor si a altor perimetre de zona verde pentru postarea de reclame comerciale ori
indepartarea panourilor avertizoare privind protectia zonelor verzi

CAP. 6. FINANŢAREA SERVICIULUI
DE ADMINISTRARE A SPATIILOR VERZI
DE PE DOMENIUL PUBLIC AL
MUNICIPIULUI BARLAD
ART. 17
Cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciului de administrare a spatiilor verzi de
pe domeniului public al municipiului Barlad şi efectuării/prestării activităţilor edilitar gospodăreşti specifice
acestuia, se asigură din bugetul local:
ART. 18
Promovarea, finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciului de administrare a spatiilor verzi de
pe domeniul public al Municipiului Bralad se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea,
fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a legislaţiei privind achiziţiile publice de lucrări,
bunuri şi servicii şi cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii,
urbanism şi amenajarea teritoriului, de catre UAT Municipiul Barlad.
CAP .7 MASURAREA PRESTATIEI SERVICIULUI
DE ADMINISTRARE A SPATIILOR VERZI
ART.19
Masurarea prestatiei serviciului de administrare a spatiilor verzi se efectueaza zilnic si se centralizeaza
lunar intr o situatie de lucrari prin care se justifica cheltuielile cu munca vie, cheltuielile curente de intretinere
si exploatare , cheltuielile materiale. Determinarea pretului de productie se realizeza prin intocmirea fisei
tehnologice a culturii .
CAP. 8 SANCŢIUNI
Art. 20
Pentru nerespectarea prezentului regulament se aplica urmatoarele sanctiuni:
a)-amenda de la 400 lei-600 lei pentru faptele prevazute la art 16 lit.e, j si k;
b)-amenda de la 500 lei la 700 lei pentru faptele prevazute la Art.16 lit. g si i;
c)-amenda de la 600lei la 1000 lei pentru faptele prevazute la Art.16 lit. f si h;
d)-amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru faptele prevazute la Art. 16 litera a,b,c,d,l,m,n
Art. 21
Sanctiunile pentru nerespectarea prezentului Regulament vor fi aplicate de catre Serviciul Politia Locala
Barlad si persoanele imputernicite de Primarul Municipiului Barlad
CAP. 9 DISPOZIŢII FINALE
ART. 22

Prezentul regulament va intra in vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către Consiliul Local al
Municipiului Barlad.
ART.23
Indicatori de Evaluare a Serviciului de administrare a spatiilor verzi
Indicatorii de evaluare asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca operatorul serviciului de
administrare a spatiilor verzi:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b) adaptarea permanenta la cerintele autoritatii administratiei publice locale;
c) solutionarea la timp a reclamatiilor referitoare la serviciul de administrare a spatiilor verzi;
d) inregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor in domeniul spatiilor verzi
e) modul de respectare si indeplinire a obligatiilor asumate;
f) imbunatatirea parametrilor de calitate ai activitatii prestate ;
g) cresterea gradului de infrumusetare a orasului
ART.24
ATRIBUTIILE SEFULUI DE SERVICIU SERE – SPATII VERZI:
1. Organizeaza si repartizeaza lucrarile pentru fiecare executant din subordine si supravegheaza executia
ritmica a sarcinilor ce-i revin
2. Instruieste muncitorii din formatia de lucru asupra modului de realizare a lucrarilor
3. Verifica efectuarea la timp si de calitate a lucrarilor specific serviciului Sere – spatii verzi
4. Raspunde de respectarea programului de lucru si a normelor de munca de catre personalul din subordine
5. Raspunde de respectarea tehnologiei de producere a materialului saditor necesar pentru plantarea
zonelor verzi, de efectuarea la timp si de calitate a lucrarilor de plantare si intretinere a spatiilor verzi
amenajate cu flori
6. Raspunde de amenajarea de zone verzi in zonele nou construite si de reamenajarea celor existente in
ansamblurile de locuit
7. Face propuneri cu privire la aprovizionarea cu echipament de protectie si materiale igienico – sanitare
8. Raspunde de respectarea normelor de securitate a muncii si de PSI pentru activitatea specifica
9. Administreaza si intretine spatiile verzi de pe teritoriul municipiului Barlad
10. Face propuneri in vederea eficientizarii serviciului
11. Intocmeste referate si propune masuri de sanctionare pentru abaterile savarsite de personalul din
subordine
12. Raspunde de folosirea judicioasa a autovehicolelor repartizate, certificand pentru realitate si exactitate
foile de parcurs cu orele de functionare
13. Intocmeste si verifica prezenta pe zonele de lucru
14. Raspunde de gestionarea materialului lemnos rezultat din defrisarea si toaletarea arborilor de pe
domeniul public
15. Propune necesarul de piese de schimb, consumabile, materiale, combustibil, pentru desfasurarea in
conditii normale a activitatii
16. Raspunde de respectarea cu strictete a conditiilor de siguranta si protectie a muncii la efectuarea
lucrarilor de taiere si toaletare a arborilor, tratamentelor de combatere a bolilor si daunatorilor
17. Raspunde de administrarea mijloacel;or fixe din cadrul serviciului, in vederea realizarii obiectivelor
stabilite.
Nota : Prezentul regulament se va completa ulterior cu noile reglementari ale organelor centrale si locale.

