Anexă la
H.C.L. Sector 6 nr._____/____________

PROGRAMUL DE REVITALIZARE A SPAȚIILOR VERZI AFERENTE
BLOCURILOR DE LOCUINŢE (grădini de bloc ) DE PE RAZA
ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Protecția, conservarea și dezvoltarea spațiilor verzi este parte integrantă din activitățile
generale de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, asigurând integrarea cerințelor de conservare a
naturii și a diversității biologice, implementarea la nivel local a obiectivelor Strategiei Naționale și
ale Planului Național de acțiune pentru conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a
componentelor acesteia.
Astfel, Primăria Sector 6 dorește să acționeze în vederea asigurării integrității elementelor
cadrului natural, revitalizării spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe (grădinilor de bloc)
prin intermediul Programului de revitalizare a spațiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe
(grădini de bloc) de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi
prin implicarea asociațiilor de proprietari/locatari.
Art. 1. Prezentul program a fost elaborat în conformitate cu prevederile:
- art. 5 lit. g) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 9 alin. (2) din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu
modificările şi completările aduse de Legea nr. 273/2020;
- Ordonanţei de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 44 din 30.03.2021 privind amenajarea,
întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi aferente blocurilor de locuințe, terenurilor aparținând
domeniului public sau privat și aprobarea Regulamentului de întreținere și salubrizare a terenurilor
de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București.
ART. 2. Termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) activităţi de revitalizare a spaţiilor verzi - ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes
public local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale,
prin care se asigură amenajarea, completarea, conservarea, întreţinerea spaţiilor verzi, toaletarea
arborilor şi consultanţă de specialitate;
b) asociaţie de proprietari/locatari - formă de asociere autonomă şi fără scop lucrativ a
proprietarilor dintr-un condominiu, având ca scop administrarea, exploatarea, întreţinerea,
repararea, reabilitarea şi modernizarea proprietăţii comune, menţinerea în stare bună a imobilului,
respectarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor de către toţi proprietarii/locatarii;
c) spaţii verzi aferente blocurilor de locuinţe – spaţii verzi formate dintr-un cadru vegetal,
amplasate adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, cu rol estetic şi de protecţie, de
ameliorare a climatului şi a calităţii aerului;
d) proiect de revitalizare – compus din plan propunere, schiţa amplasamentului, ghid de
informare şi întreţinere a amplasamentului.
ART. 3. Programul de revitalizare a spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe
(grădinilor de bloc) se va realiza de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană
Sector 6 Bucureşti şi asociaţiile de proprietari/locatari de pe raza administrativ – teritorială a
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, care vor asigura întreţinerea spaţiilor verzi aferente
blocurilor de locuinţe (grădinile blocurilor).
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ART. 4. Proiectul de revitalizare este realizat de către peisagişti în baza schiţei
amplasamentului. Lucrările de revitalizare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuinţe sunt în
responsabilitatea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 Bucureşti, sub
supravegherea şi îndrumarea specialiştilor peisagişti şi horticoli.
ART. 5. Întreţinerea zonelor verzi aferente blocurilor de locuinţe (grădinilor de bloc) sunt în
responsabilitatea asociaţiilor de proprietari/locatari acestea fiind direct responsabile de starea şi
aspectul spaţiilor verzi.
ART. 6. Etapele privind participarea asociaţiilor de proprietari/locatari la prezentul program sunt:
a) Asociaţiile de proprietari/locatari vor depune o cerere de intenţie la Serviciul Registratură,
Relații cu Publicul şi Managementul Documentelor din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6 sau la Biroul
Unic din cadrul Primăriei Sectorului 6;
b) După aprobarea cererii, A.D.P.D.U. Sector 6 va realiza proiectul de revitalizare a zonelor
verzi ce va fi transmis către asociaţiile de proprietari/locatari, care îşi vor exprima acordul
(tabel nominal cu semnături de la proprietari/locatari 50+1 din totalul apartamentelor). După
exprimarea acordului A.D.P.D.U. Sector 6 va demara lucrările de implementare a proiectului de
revitalizare.
c) După finalizarea lucrărilor de implementare a proiectului de revitalizare se va încheia
între A.D.P.D.U. Sector 6 și ascociaţiile de proprietari/locatari un Proces verbal de predare-primire
a amplasamentului în vederea întreţinerii spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe
(grădini de bloc).
d) Solicitările vor fi soluționate în ordinea înregistrării lor la Serviciul Registratură, Relații
cu Publicul şi Managementul Documentelor din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6.
Art. 7. În vederea soluționării solicitărilor depuse, vor fi avute în vedere următoarele criterii
de prioritate:
- blocul nu urmează să fie reabilitat în următorii 4 ani (eliminatoriu);
- acordul asociației de proprietari (tabel nominal cu semnături de la proprietari/locatari
50+1 din totalul apartamentelor) (eliminatoriu);
- angajamentul asociațiilor de proprietari că vor întreține viitoarea amenajare pentru
minim 2 ani de la data încheierii procesului verbal de predare-primire a amplasamentului;
- ordinea înscrierii;
- se renunţă la gardul metalic dacă peisagistul consideră oportun.
ART. 8. A.D.P.D.U. Sector 6 asigură consultanţă punctuală la un numărul de telefon
permanent.
ART. 9. A.D.P.D.U. Sector 6 va asigura furtun pentru udare spaţiu verde şi suma de maxim
2.500 lei pe an la 800 mp (în funcție de suprafața de spațiu verde aferentă blocului, suma va fi
calculată la mp ) pentru plata apei folosită la udatul spaţiului verde.
Decontarea sumei pentru apa folosită la udarea spaţiului verde – grădina blocului se va
realiza la finele anului pentru care s-au realizat lucrările de întreţinere, în baza solicitării asociaţiei
de proprietari/locatari şi în baza unei declaraţii semnate de către preşedintele asociaţiei şi de către
membrii comitetului executiv ai asociaţiei, prin care declară că în valoarea facturii emisă de către
furnizorul de apă se regăseşte valoarea solicitată pentru udarea spaţiului verde (se specifică suma şi
mp de spaţiu verde udat).
A.D.P.D.U. Sector 6 va asigura uneltele şi materialele dendro-floricole necesare lucrărilor
de întreţinere spaţii verzi aferente blocurilor de locuinţe în urma predării pe proces-verbal fiecărei
asociaţii de proprietari/locatari astfel:
Amestec de gazon cu trifoi alb pitic
Arbori:

Acer sp.
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-

Betula sp.

-

Carpinus sp.

-

Elaeagnus sp.

Arbuşti:
-

Forsythia sp.

-

Mahonia sp.

-

Syringa sp.

Gard viu:
-

Ligustrum sp.

Acoperitor de sol:
-

Hedera sp.

-

Vinca sp.

Plante floricole:
-

Flori perene

-

Bulbi narcise, allele

Lavandula sp.
Unelte:
-

Maşina de tuns iarba (500 lei)

-

2 lopeţi

-

1 cazma

-

3 greble

-

10 perechi de mănuşi

-

O foarfecă pentru gard viu

-

2 maturi stradale

-

Saci de plastic

Mobilier urban:
-

Bănci

-

Mese

-

Coşuri pentru gunoi

Ghid de informare şi întreţinere al amplasamentului
Decontarea sumei de maxim 500 lei pentru maşina de tuns iarbă, se va realiza în baza cererii
asociaţiei de proprietari/locatari şi în baza documentelor justificative a plăţii maşinii (factură emisă
pe numele asociaţiei din care rezultă valoarea). Indiferent de valoarea facturii, A.D.P.D.U. Sector 6
decontează maxim 500 lei pentru maşina de tuns iarbă.
Modelul Procesului verbal de predare-primire este anexă la prezentul Program de
revitalizare a spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe (grădinilor de bloc).
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ART. 10. Întreținerea zonelor verzi de către asociaţiile de proprietari/locatari presupune
executarea următoarelor lucrări:
a. Lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi prin: cosiri (tuns gazon) manuale şi mecanice
(cu mașina de tuns gazon), adunarea resturilor vegetale și colectarea acestora în saci de plastic și
informarea A.D.P.D.U. Sector 6 pentru ridicarea acestora;
b. Lucrări de formare şi întreţinere a arbuştilor prin tăiere manuală cu respectarea cerinţelor
horticole, legare;
c. Irigarea (udat) materialului dendro-floricol;
d. Lucrări de prăşit (săpat), greblat şi salubrizat.
Art. 11. Asociaţiile de proprietari/locatari au dreptul de a întreţine corespunzător spaţiul
verde aferent blocurilor de locuinţe – grădinilor de bloc, fără a putea schimba destinația spațiilor
verzi, în acest sens au obligația de a uda materialul dendro-floricol, peluzele, să asigure curățenia
și întreținerea permanentă a spațiilor verzi și refacerea celor degradate.
ART. 12. Asociaţiile de proprietari/locatari trebuie să exploateze spaţiul verde în regim de
continuitate și de permanență, evitând distrugerea, degradarea și deteriorarea acestuia şi nu au
dreptul de a iniția și promova propuneri, care vizează lucrări de construcții (permanente sau
provizorii) pe spațiul verde aferent blocurilor de locuinţe.
Art. 13. A.D.P.D.U. Sector 6 are drept de informare asupra operațiunilor exercitate în
legătură cu terenul, pe care se execută întreţinerea spaţiilor verzi, are dreptul să verifice periodic
stadiul de realizare a lucrărilor specifice, precum și modul în care este satisfăcut interesul public.
În acest sens, A.D.P.D.U. Sector 6 va pune la dispoziția asociaţiilor de proprietari/locatari
un plan general de intervenție, privind modul de întreținere corespunzător a acestora, cu activitățile
specifice fiecărui sezon (plantări, greblări, toaletări arbori, etc.) un Ghid de informare şi întreţinere a
amplasamentului.
Art. 14. Inspectorii de specialitate ai A.D.P.D.U. Sector 6, vor verifica periodic evoluția
materialului dendro-floricol și modul de aplicare a operațiunilor optime de întreținere (inventarierea
cantitativă, aprecierea modului de evoluție/dezvoltare).
Art. 15. În situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezentul program, de către
asociaţiile de proprietari/locatari, care au încheiat un proces verbal de predare-primire amplasament
în vederea întreţinerii spaţiilor verzi, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană
Sector 6, va efectua lucrările de întreţinere a terenurilor (grădini de bloc), pe cheltuiala asociaţiilor
de proprietari/locatari, urmând ca A.D.P.D.U. Sector 6 să recupereze cheltuielile în condiţiile legii.
Tarifele pentru lucrările de întreţinere vor fi cele contractate de A.D.P.D.U. Sector 6 pentru
servicii similare prestate pe domeniu public al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
Asociaţiile de proprietari/locatari vor fi obligate la restituirea sumelor primite pentru plata
apei şi pentru maşina de tuns iarbă în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezentul
Program.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

4

