
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la defrişarea și 

regenerarea spațiilor verzi 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (2) p. f¹) din Legea RM privind administraţia publică locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea RM cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale 

nr. 591-XIV din 23.09.1999, art. 4 alin. (2) p. e) din Legea RM privind monitoringul bunurilor 

imobile nr. 267 din  29.11.2012, în rezultatul examinării adresărilor cetăţenilor, agenţilor 

economici, administrației întreprinderilor municipale și organizațiilor, în baza actelor fitosanitare 

ale ÎM «Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți» şi actelor Agenției Ecologice Bălţi, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se recunoaşte necesitatea defrișării arborilor care prezintă pericol pentru mediul 

înconjurător și celor care cresc cu încălcarea prevederilor NRC 02.07-01-89 în baza actelor 

Agenției ecologice Balți si a actelor fitosanitare, conform anexei nr.1. 

2. Se recunoaște necesitatea efectuării lucrărilor de regenerare a arborilor care sub influența 

condițiilor nefavorabile de mediu și-au pierdut funcționalitatea, aspectul estetic, având în 

coroană ramuri uscate și rupte, conform anexei nr. 2.   

3. Se permite efectuarea lucrărilor de defrișare a arborilor, conform anexei nr. 1. 

4. Se permite efectuarea lucrărilor de regenerare a arborilor, conform anexei nr. 2. 

5. Primarul interimar al mun. Bălţi dl Nicolai Grigorișin: 

5.1. să asigure eliberarea ordinelor pentru efectuarea lucrărilor de defrișare și regenerare 

arborilor, conform anexelor nr. 1 și nr. 2; 

5.2. să prezinte spre aprobare Consiliului mun. Bălţi actele necesare pentru decontarea 

contravalorii arborilor defrişaţi în conformitate cu valoarea de bilanț. 

6. ÎM «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi»: 

6.1. să efectueze lucrările de defrișare și regenerare a arborilor în baza ordinelor de 

autorizare, în limita mijloacelor financiare alocate, conform anexelor nr. 1 și nr. 2; 

6.2. să pregătească documentația necesară pentru decontarea contravalorii arborilor 

defrișați în conformitate cu valoarea de bilanț. 

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

Preşedintele şedinţei a ____ 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 



Anexa nr. 1 

          la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr. _____ din _____________2018 

 

 

Lista arborilor supuşi defrișării 

 

 

Nr. 

d/o 

Adresa petiționarului, 

organizației 

Motivul pentru defrişare Responsabil 

pentru 

executarea 

lucrărilor 

Specia arborelui şi 

diametrul 

Nr. actului 

ecologic 

     Notă 

1                      2 3 4 5 6 7 

1 str. I. Franco (r-nul Cooperat. de 

garaje nr. 9)  

SRL ,,Glie” 

№ 03-13/4549 din 07.11.2017  

 

Arbore uscat 90%; 

Arbore uscat 100%; 

Arbore uscat 70%; 

Arbore uscat 60%. 

Act fitosanitar nr. 1 din 

03.01.2018  

ÎM «AT și SV»   Stejar  d-35 cm 

Stejar d-34 cm 

Stejar d-38 cm 

Frasin  d-44 cm 

№ 119974 

din 26.02.2018  

 

2 Str. Sportivă, 7 

V. Toderica 

№ Т-2358/134 din 21.12.17  

 

Coroana arborelui se usucă, 

crește în zona de protecție a 

firelor aeriene de curent 

electric; 

pe trunchiul copacului   s-a 

depistat o scorbură mare. 

Act fitosanitar nr. 2 

din 19.01.2018  

=/= Tei d-25 cm 

 

 

 

Tei  d-38cm 

№ 119957 

din 21.02.2018  

 

3 str. Bulgară, 25 

Iavorschi T. 

№ I-54/134 din 12.01.2018. 

 

Arborele crește sub unghi de  

45
0
, coroana atârnă peste zona 

pietonală 

Act fitosanitar nr. 3 

din 05.02.2018  

=/= Salcie  d- 42 cm  

 

 

№ 119951 

din 05.02.2018  

 

4 Str. Decebal, 97 

Actul ÎM «AT și SV»   

№ 22 din 20.02.2018  

 

Copacii sunt afectați de 

putregai, s-au consistat 

formațiuni de scorburi, 

tulpinile sunt degradate,  

=/= Salcîm  d – 36 cm 

Salcîm  d – 38 cm 

Salcîm  d – 30 cm 

Salcîm  d – 58 cm 

№ 119959 

din  26.02.2018  

 



coroana uscată. Arborii 

prezintă pericol de a se prăbuși. 

Coroana pomului de specie 

,,Cireș” este uscată 100% 

Act fitosanitar nr. № 4 

din 19.02.2018  

Salcîm  d – 53 cm 

 

 

Cireș  cu trei craci  

d-30,32,30 cm 

5 str. Ștefan cel Mare, 81 

LT ,,Mihai Eminescu”.  

Adresarea nr. 02                     din 

11.01.2018.  

 

În conformitate cu autorizația 

de defrișare a arborilor  nr. 

011900 din 07.12.2017, 

eliberată de către Agenția 

Ecologică Bălți.   

 

Cu forțele 

proprii 

Trunchi de Plop după 

regenerare  d-65 cm 

Tei  d-45 cm 

Ulm (bifurcat) d1-45 cm,  

d2-60 cm; 

Plop (bifurcat) 

d1-80 cm, d2-65 cm; 

Plop alb d-45 cm 

Nr. 117902  

din 07.12.2017 

 

6 str. Independenței, 88 

ȘSS  ,,B.Petuhov” 

În conformitate cu autorizația 

de defrișare a arborilor  nr. 

012309 din 03.01.2018, 

eliberată de către Agenția 

Ecologică Bălți.   

 

Cu forțele 

proprii 

Plop  d-76 cm 

Plop  d- 26 cm 

№ 117926 

din 03.01.2018  

 

7 str. Strîi, 23 

Instituția preșcolară, 38 

În conformitate cu autorizația 

de defrișare a arborilor  nr. 

181432 din 25.07.2017, 

eliberată de către Agenția 

Ecologică Bălți.   

 

 Arțar  d-39 cm 

Arțar  d-9 cm 

Arțar  d-6 cm 

Arțar  d-8 cm 

Arțar canadian d-16 cm 

№ 116325 

din 25.07.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Anexa nr. 2 

     la decizia Consiliului mun. Bălţi 

                                                                                                                                                                          nr. _____ din ___________2018 

                                                                           

 

 

Lista arborilor supuşi  regenerării 

 

 

 

№ 

п/п 

Adresa petiționarului, 

organizației 

Motivul pentru 

regenerare 

Responsabil pentru 

executarea lucrărilor 

Specia arborelui şi diametrul Nr. actului 

ecologic 

     Notă 

 1.                 2.                  3.          4.                    5.        6.        7. 

1. str. V. Coroban, 16 

Rău Eugenia. 

№ R-203/134 din 

07.02.2018  

 

Degradarea coroanei, 

ramuri uscate și rupte. 

Аct fitosanitar № 35 din 

06.12.2017 г. 

ÎM «AT și SV» Plop piramidal  d-55 cm 

 

№ 119959 

din 26.02.2018  

 

2 str. Strîi, 23 

Instituția preșcolară № 38 

 

În conformitate cu 

autorizația de defrișare a 

arborilor  № 181432 din 

25.07.2017, eliberată de 

către Agenția Ecologică 

Bălți   

 

Cu forțele proprii Salcie d-75cm 

Salcie d- 40 cm 

Plop d - 58сm  

Plop d - 65 сm 

Plop d - 80 сm 

Plop d - 93 сm 

 

№ 116325 

din  25.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


