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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de vizitare a Parcului Dendrologic din municipiul 
Alba Iulia 

                                         
Primarul municipiului Alba Iulia 

 
 Având în vedere raportul de specialitate al  Serviciului „ Administrarea 
domeniului public şi privat” din cadrul Serviciului Public „Administrarea 
patrimoniului local” cu privire la aprobarea Regulamentului de vizitare a Parcului 
Dendrologic din municipiul Alba Iulia; 
 Văzând dispoziţiile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale OG nr.71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local şi ale HG nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare 
a  OG nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
 În temeiul  prevederilor art.36 (2) lit."c", ale art.45 (3), şi ale art.115 (1) lit.b, 
din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului Local al municipiului 
Alba Iulia să adopte următoarea 
 

HOTĂRÂRE: 
  
 Art.1.  Se aprobă Regulamentul pentru vizitarea Parcului Dendrologic din 
municipiul Alba Iulia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Serviciul Administrarea domeniului public şi privat din cadrul 
Serviciului Public Administrarea patrimoniului local din subordinea Consiliului Local 
al municipiului Alba Iulia, şi Serviciul Poliţia Locală a municipiului Alba Iulia din 
aparatul de specialitate a Primarului municipiului Alba Iulia vor aduce la îndeplinire 
sarcinile din prezenta hotărâre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Art.3.Hotărârea se comunică la: 
 -Primarul municipiului Alba Iulia 
 -Instituţia Prefectului – Judeţul Alba 
 -Serviciului „Administrarea domeniului public şi privat”  

-Serviciul Poliţia Locală a municipiului Alba Iulia 
-Direcţia Tehnică, Dezvoltare 
-Presă 

Alba Iulia  24.04.2014 
                                                            

          Iniţiator                                                                                         Avizat 
  
         PRIMAR                                                    SECRETAR 
    MIRCEA HAVA                                                                        MARCEL JELER 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
  privind aprobarea Regulamentului de vizitare a Parcului Dendrologic din municipiul 

Alba Iulia 
  
  
  Având în vedere faptul că în curând lucrările de amenajare ale Parcului 
Dendrologic din municipiul Alba Iulia – Miceşti se vor încheia Parcul urmând a fi 
deschis spre vizitare atât locuitorilor acestui oraş cât şi turiştilor, considerăm că se 
impune adoptarea unui Regulament de vizitare a acestuia în scopul protejării 
investiţiei făcute cu amenajarea acestui parc, a păstrării sale în bune condiţii pentru a 
deveni un loc de odihnă şi agrement pentru toţi vizitatorii săi, vă propunem – în 
temeiul  prevederilor art.36 (2) lit."c", ale art.45 (3), şi ale art.115 (1) lit.b din Legea 
nr.215/23.04.2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare să aprobaţi Regulamentul de vizitare a Parcului Dendrologic 
din municipiul Alba Iulia. 
  

 
 

Alba Iulia 24.04.2014 
 
 

 Şef Serviciu                                                                        Consilier Juridic                                                                                                                                              
            Inurean Ioan                                                                Pripon Mihai Constantin                                                                                                                     
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REGULAMENT 
pentru vizitarea Parcului Dendrologic din municipiul Alba Iulia 

 
 

 Art.1. (1) Accesul publicului în incinta Parcului Dendrologic este permis 
numai pe jos, folosind exclusiv aleile asfaltate şi potecile marcate în acest scop. 
  (2)Accesul publicului în incinta Parcului Dendrologic este permisă 
numai în timpul programului de funcţionare a acestuia, în perioada 15 februarie – 15 
decembrie, de marţi până duminică, astfel: 
 a.în perioada 15 februarie – 1 aprilie vizitarea este permisă între orele 09.00 – 
17.00 
 b.în perioada 1 aprilie – 1 octombrie vizitarea este permisă între orele 09.00 – 
21.00 
 c.în perioada 1 octombrie – 15 decembrie vizitarea este permisă între orele 
09.00 – 17.00 
  (3)Pentru vizitarea parcului, se va achita o taxă în cuantum de 1 
leu/persoană pentru copii şi tineri în vârstă de până la 18 ani şi 2 lei/persoană pentru 
adulţi. 
  (4)Beneficiază de gratuitate la vizitarea Parcului Dendrologic grupurile 
organizate de elevi ai unităţilor şcolare de învăţământ preuniversitar de pe raza 
municipiului Alba Iulia, numai în situaţia în care vizitarea se va face în scop didactic 
şi numai pe bază de cerere aprobată de Primăria municipiului Alba Iulia. 
 Art.2.Accesul publicului în incinta Parcului Dendrologic este permisă numai 
prin punctele de acces existente. 
 Art.3.În incinta Parcului Dendrologic sunt interzise: 
 1.capturarea păsărilor şi a animalelor sălbatice, distrugerea cuiburilor, 
vizuinilor, a muşuroaielor de furnici şi colectarea  insectelor; 
 2.accesul în incinta Parcului cu câni sau alte animale de companie; 
 3.culegerea şi colectarea plantelor medicinale, a florilor, fructelor şi conurilor, 
a ciupercilor, seminţelor şi frunzelor chiar şi a celor căzute pe pământ; 
 4.distrugerea sau deteriorarea arborilor, arbuştilor, puieţilor, lăstarilor, 
seminţişului, altor plante sau părţi de plante, a băncilor, coşurilor de gunoi, a 
gardurilor şi a celorlalte elemente de echipare edilitară din incinta parcului; 
 5.accesul în incinta parcului a minorilor neânsoţiţi de părinţi sau de adulţi ori 
în afara grupurilor şcolare organizate; 
 6.aprinderea focului, fumatul, joaca şi practicarea sporturilor de orice fel cu 
sau fără mijloace specifice, camparea, producerea de zgomote stridente prin strigăte, 
utilizarea de aparate radio sau a oricăror mijloace audio. 
 Art.4.Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte cu: 
 a.savârşirea faptelor prevăzute la art.3 punctele 1, 2 şi 3 se sancţionează cu 
amendă de la 300 lei la 600 lei; 
 b.săvârşirea faptelor prevăzute la art.3 punctul 4 şi 6 se sancţionează cu 
amendă de la 500 lei  la 1.500 lei 



 Art.5. (1)Prevederile art.4 din prezentul Regulament intră în vigoare în termen 
de 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri. 
  (2)Sancţiunile contravenţionale stabilite în prezentul Regulament se pot 
aplica contravenienţilor persoane fizice sau juridice. 
 Art.6.Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către agenţii 
constatatori din cadrul Serviciului Poliţia Locală a Municipiului Alba Iulia şi de 
împuterniciţi ai Primarului municipiului Alba Iulia. 
 Art.7.Prezentul Regulament se completează cu dispoziţiile O.G.nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 Iniţiator                                                                                         Avizat 
  
         PRIMAR                                                    SECRETAR 
    MIRCEA HAVA                                                                        MARCEL JELER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


