
HOTĂRÂREA NR.209 

privind declararea arborelui din specia Ulm de munte, situat pe str. Isaccei, în 

vecinătatea bl. I4, ca monument al naturii şi instituirea unui regim strict de 
protecție și conservare a arborelui 

 

 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în sedinţă ordinară în data de 
28.06.2018, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind declararea arborelui din specia Ulm 

de munte, situat pe str. Isaccei, în vecinătatea bl. I4, ca monument al naturii şi 
instituirea unui regim strict de protecție și conservare a arborelui, proiect din 

iniţiativa primarului; 

Având în vedere Expunerea de motive nr.16.761/13.06.2018 a Primarului 

municipiului Tulcea, Dr. ing. Constantin HOGEA şi Raportul Compartimentului 
Mediu înregistrat sub nr. 16.762/13.06.2018; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea; 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 lit. d) şi art. 42 alin. (1); 

- Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spatiilor verzi din 

intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare; 



În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (6) lit. a) pct.9 şi pct. 10, art. 
45 alin. (1) şi (6) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1  Se aprobă declararea arborelui din specia Ulm de munte, situat pe  

str. Isaccei, în vecinătatea bl. I4, ca monument al naturii, conform documentației 
anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se instituie un regim strict de protecție și conservare a arborelui, 
constând în lucrări de îngrădire, inscripționare și întreținere. 

Art. 3 Pentru protecția și conservarea arborelui monument se interzice:  

- tăierea neautorizată; 

- ruperea crengilor sau distrugerea scoarţei trunchiului; 

- tăieri în coroana arborelui, cu excepția lucrărilor de eliminare a ramurilor 
uscate;  

- distrugerea, dislocarea și deteriorarea marcajelor și panourilor de 
informare. 

Art. 4 Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, în calitate de 

administrator al domeniului public şi privat al municipiului Tulcea, este obligată să 
asigure măsurile privind siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile și 
desprinderile arborelui, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării 
fitosanitare precare. 

Art. 5 Nerespectarea prevederilor art. 3 din prezenta hotărâre constituie 

contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei pentru 

persoane fizice și de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice. 



Art. 6 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către persoanele 
împuternicite de primar şi de către reprezentanţii instituţiilor publice abilitate. 

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
Compartimentul Mediu, Direcţia Urbanism, Amenajare Teritoriu, Direcţia de 
Poliţie Locală, Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu şi S.C. Servicii 
Publice S.A..  

Art. 8 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va 

asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.    

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din totalul de 21 

consilieri locali prezenţi. 

 

 
 

             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 

 

               Jr.BRUDIU Maria                                                                SUHOV Anca 

 

 

 

 

 

 

 

 
















