INFORMARE
privind activitățile de toaletare/defrișare a arborilor
ACT NORMATIV:
 Legea 24 /2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea 47/2012,
Art. 12.
(1) Întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi administratorii acestora.
(2) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi cu arbori şi arbuşti sunt obligaţi să
realizeze măsurile de întreţinere a acestora.
(3) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure măsurile privind
siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi
elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării
fitosanitare precare.
Pentru a toaleta, defrișa sau a reduce din înălțimea unui copac, este necesar un AVIZ
DE SPECIALITATE.
ACT NORMATIV:
 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti (HCGMB) nr.
304/2009, Anexa nr. 1 – Norme de protecție a spațiillor verzi pe teritoriul
Municipiului București
Art. 6, (1) a) Avizele de specialitate (defrişare, toaletare, reduceri şi regenerări de
coronament, transplantare, amenajare/reamenajere spaţii verzi) se emit de către Primăria
Municipiului Bucureşti (PMB) prin Direcţia Protecţia Mediului şi Educaţie Eco-Civică
(DPMEE), pentru vegetaţia situată pe domeniul public şi privat al statului, al
Municipiului Bucureşti, precum şi de pe terenurile proprietate privată a persoanelor
fizice/juridice situate pe raza Municipiului Bucureşti. (.................)
(4) a) În cazul prăbuşirii unor arbori/ ramuri, datorită înregistrării fenomenelor
meteorologice nefavorabile, proprietarii/administratorii legali vor acţiona de urgenţă
prin scoaterea rădăcinilor şi ridicarea materialului lemnos pentru descongestionarea
zonei. în locul arborilor dezafectaţi se vor efectua plantări, iar pentru arborii deterioraţi
se vor aplica tăieri de corecţie;
(7)
Lucrările de defrişare, toaletare, transplantare se vor executa, în baza avizelor de
la alin. 1 a), de către proprietarul/administratorul legal al terenului pe care este situat
materialul dendrologic;
(9)Termenul de valabilitate al avizelor de defrişare / toaletare este de 2 ani de la data
emiterii avizului;
Art. 7. 1) Toate persoanele fizice şi juridice care primesc Aviz de defrişare, au obligaţia
de a planta în compensare în raport de (6/1), respectiv şase exemplare pentru fiecare
exemplar viabil defrişat . Materialul dendrologic plantat în compensare va fi obligatoriu
din aceeaşi categorie cu cel dezafectat.
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Adresare: Cererile pentru toaletare/defrişare, se depun la Registratura Primăriei
Municipiului Bucureşti - Direcţia Generală Dezvoltare Urbană - Direcţia de Mediu.
Adresa: Bdul. Regina Elisabeta, nr. 47, Sector 5, Bucureşti, email: www.pmb.ro
TOALETARE COPACI LA LIMITA DE PROPRIETATE
Obligația de toaletare/defrișare a arborilor, este a proprietarului terenului legal, pe care
se află arborii, prin grija sa.
ACT NORMATIV:
Codul civil, art. 613 - Distanţa minimă pentru arbori
1) În lipsa unor dispoziţii cuprinse în lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului
locului, arborii trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 2 metri de linia de hotar, cu
excepţia acelora mai mici de 2 metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii.
(2) În caz de nerespectare a distanţei, proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară
scoaterea ori, după caz, tăierea, la înălţimea cuvenită, a arborilor, plantaţiilor ori a
gardurilor vii, pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate.
(3) Proprietarul fondului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor aparţinând
proprietarului vecin are dreptul de a le tăia, precum şi dreptul de a păstra fructele căzute
în mod natural pe fondul său.
PROTECŢIA VEGETAŢIEI ÎMPOTRIVA DĂUNĂTORILOR (OMIZI)
ACT NORMATIV:
Legea 24 /2007, privind Reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea 47/2012:
Art. 14. 2) Menţinerea stării de sănătate fitosanitară a vegetaţiei din spaţiile verzi se
efectuează de către proprietarii şi administratorii acestora, prin realizarea măsurilor
de prevenire a răspândirii şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor plantelor şi prin
măsuri de carantină, sub directa îndrumare şi controlul de specialitate al unităţilor
fitosanitare pentru protecţia plantelor
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