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COMPARTIMENT URBANISM 
Nr. 1855 din 03.05.2022 
 
 

REFERAT 
privind modificarea și completarea Anexei la PHCL nr. 33/07.04.2022 aflat în procedură de 

consultare publică în perioada 07.04.2022 ÷ 08.05.2022 
 
 

Conform prevederilor art. 603 din Codul civil (Legea 287/2009, cu modificările și 
completările ulterioare), dreptul de proprietate al persoanei o obligă pe aceasta la respectarea 
sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți. 

În acest context, având în vedere de proiectul de act normativ pentru reactualizarea 
Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 cu privire la normele de gospodărire comunală, aflat 
în procedura de consultare publică până în data de 08.05.2022, primarul Comunei Tulca propune 
completarea/ modificarea acestuia ținând cont de următoarele aspecte: 

- Interzicerea folosirii erbicidelor totale pe domeniul public al comunei Tulca; 
- Specificarea clară în Regulament a obligației instituțiilor publice, a agenților economici, a 

celorlalte persoane juridice precum și a cetățenilor de a întreține domeniul public, prin tăierea 
vegetației cel puțin de două ori pe an, în sezoanele de creștere, în dreptul proprietăților private 
sau pe care le au în administrare, pe o lățime de cel puțin 2 metri; 
În urma observațiilor/ propunerilor formulate de primarul Comunei Tulca, se modifică 

conținutul Anexei la PHCL nr. 33/07.04.2022 privind reactualizarea Regulamentului de aplicare a 
O.G. nr. 21/2002 cu privire la normele de gospodărire comunală, aflat în procedură de consultare 
publică în perioada 07.04.2022 ÷ 08.05.2022, conform Anunțului privind deschiderea consultării 
publice nr. 1516/07.04.2022, astfel: 

1. La articolul 1 se adaugă un nou alineat, numărul 2, care va avea următorul conținut: 
„(2) Responsabilitatea administrării spațiilor verzi – proprietate publică sau privată a Comunei 
Tulca – este în sarcina autorității administrației publice locale, prin serviciile publice de specialitate, 
iar responsabilitatea celorlalte spații verzi proprietate privată cade în sarcina proprietarilor 
acestora – persoane fizice și/ sau juridice.” 

2. La articolul 1 se adaugă un nou alineat, numărul 3, care va avea următorul conținut: 
„(3) Amenajările de zone verzi din comuna Tulca se fac prin plantări de arbori și arbuști, flori 
anuale, bienale și/sau perene, precum și prin gazonări.”  

3. La articolul 3, alineatul 1, se adaugă două litere noi, literele n) și o), care vor avea 
următorul conținut: 

„n) să ia măsuri de amenajare și întreținere a spațiilor verzi – grădini, scuaruri, parcuri, aliniamente 
de garduri vii – a extinderii aliniamentelor și a perdelelor de protecție, inclusiv în curțile și 
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perimetrele obiectivelor economice și sociale, pentru îmbunătățirea capacității de regenerare a 
atmosferei, protecție fonică și eoliană. De asemenea, proprietarii și/sau administratorii legali au 
obligația de a tăia gardurile vii aferente imobilelor la o înălțime cuprinsă între 1,20÷1,50m de la sol, 
pentru a crea un aspect estetic și ordonat. 
o) să efectueze curățirea și întreținerea zonelor verzi de pe domeniul public (trotuare, șanțuri, rigole, 
acostamente, etc.) din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate – prin cosirea/ defrișarea/ 
tăierea vegetației de minim două ori pe an, în sezonul de creștere a acesteia.” 

4. Conținutul aliniatului 2 al articolului 3 se va modifica astfel: 
„(2) În situația în care curățirea și întreținerea zonelor verzi de pe domeniul public din dreptul 
imobilelor private nu este realizată în timp util, administrația publică locală își rezervă dreptul de a 
efectua aceste lucrările de curățire și întreținere (cosire, defrișare) contra cost, iar cetățenii – 
persoane fizice și/sau juridice – sunt obligați să plătească execuția acestora.” 

5. La articolul 3 se adaugă un nou alineat, numărul 3, care va avea următorul conținut: 
„(3) Se interzice folosirea erbicidelor totale pe domeniul public intravilan al comunei Tulca 
(trotuare, șanțuri, rigole, acostamente, etc.) din dreptul imobilelor proprietate privată a persoanelor 
fizice și juridice.” 

6. La articolul 34, aliniatul (3), se adaugă o literă nouă, litera o), care va avea următorul 
conținut: 

„o) Neluarea măsurilor de amenajare și întreținere a spațiilor verzi (grădini, scuaruri, parcuri, 
aliniamente de garduri vii) și a perdelelor de protecție, netăierea gardurilor vii;” 

7. La articolul 35, aliniatul unic, se adaugă două litere noi, literele p) și q), care vor avea 
următorul conținut: 

p) Neefectuarea operațiunilor de curățire și întreținere a zonelor verzi de pe domeniul public 
(trotuare, șanțuri, rigole, acostamente, etc.) din dreptul proprietăților private prin cosirea/ 
defrișarea/ tăierea vegetației de minim două ori pe an; 
q) Folosirea erbicidelor totale pe domeniul public intravilan al comunei Tulca (trotuare, șanțuri, 
rigole, acostamente, etc.) din dreptul imobilelor proprietate privată a persoanelor fizice și juridice.” 

Modificările enumerate mai sus se vor aduce la cunoștința tuturor cetățenilor, prin publicarea 
pe site-ul instituției și la avizierul de la sediul Primăriei Tulca, prin prelungirea perioadei de consultare 
publică cu 10 zile. 

În acest sens, se va întocmi un nou anunț privind transparența decizională și se va actualiza 
Proiectul de hotărâre nr. 33 din 07.04.2022. 
 
 

Întocmit, 
cons. ing. Popuțe Raluca Georgiana 
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