
  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) lit.  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) lit. 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 Bălți si a actelor fitosanitare, conform anexei nr.1. 

2. Se recunoaște necesitatea efectuării lucrărilor de regenerare a arborilor care sunt/cad sub 

influența condițiilor nefavorabile de mediu și-au pierdut funcționalitatea și 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.   Primarului 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 XIII 

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. Feroviarilor, 23 

solicitarea ÎM ,,AT și SV” 

nr.191 din 16.07.2018 

Ulm amplasat în spatele casei nr. 23 

de pe str. Feroviarilor. Arborele crește sub 

înclinație, în tulpină au fost depistate 

scurgeri de lichid toxic, care provoacă 

reacții alergice. În coroana arborelui sunt 

vizibile crengi deteriorate și uscate. La 

intensificare vântului există pericol de 

prăbușire a lor. Actul fitosanitar  № 12 din 

09.07.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Ulm  d-32 cm № 124485 

din 

17.07.2018 

 

2 Str. 31 August, 59 

Saracuța Mihail, cererea 

 nr. S-1090/134 din 

04.06.2018 

Ulm amplasat în spatele casei nr. 59 

de pe str. 31 August. Arborele crește sub 

înclinație la distanța de 1m de casă, cu 

încălcarea normelor de proiectare și 

construcții nr. 02.07-01-89. Actul 

fitosanitar № 12 din 09.07.2018 

=/= 

 

Ulm  d-35 cm № 124485 

din 

17.07.2018 

 

3 Bul. Larisa, 7 

Moiseenco N., cererea  

nr. M-1099/134 din 

05.06.2018 

Nuc bifurcat amplasat vis-a-vis de 

casa nr. 7 de pe bul. Larisa. La momentul 

examinării una din  tulpini este uscată 

complet. Coroana arborelui este înclinată 

spre zona pietonală. Actul fitosanitar        

№ 12 din 09.07.2018 

=/= 

 

Nuc  bif. d-20*24 

cm 

№ 124485 

din 

17.07.2018 

 



4 Str. T. Vladimirescu, 8  

Eșanu Viorel, cererea  

nr. E-1490/134 din 

09.07.2018 

 Arțar, amplasat în spatele casei nr. 8 

pe str.  T. Vladimirescu. În zona tulpinii a 

fost depistată o scorbură mare. A fost luată 

decizie de efectuare a defrișării urgente 

pentru a evita pericol de avariere. 

Actul fitosanitar  № 13 din 

27.07.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

Arțar  d - 35 cm 

 

 

 

 

 

№ 125091 din 

04.09.2018  

 

5 Str. Dosoftei, 47 

Panchevici N., cererea 

nr. P-1488/134 din 17.07.2018  

 

 

 

Mesteacăn crește în spatele casei nr. 

47 pe str. Dosoftei. Arborele este uscat 

circa 90%. Actul fitosanitar  № 13 din 

27.07.2018 

 

 Vișin crește în spatele casei nr. 47 

pe str. Dosoftei. Arborele este uscat circa 

80%. Actul fitosanitar  № 13 din 

27.07.2018 

Cireș crește în curtea casei nr. 47 pe 

str. Dosoftei, în preajma terenul de joacă 

pentru copii. Coroana arborelui dat este 

uscat circă 50 %. În tulpina a fost depistat 

procesul de putrefacție. Actul fitosanitar  

№ 13 din 27.07.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

=/= 

 

 

Mesteacăn d-36cm 

 

 

 

 

Vișin  d-14 cm 

 

 

 

Cireș  d-18 cm 

№ 125091 din 

04.09.2018  

 

6 Str. Bulgară, 156/2 

Caminscaia L., cererera  

nr. C-1325/134 din 26.06.2018 

 

 

4 arbori de specie cais amplasați în spatele 

blocului de locuit nr. 156/2 pe str. Bulgară. 

Arbori sunt uscați 100%. 

Actul fitosanitar  № 13 din 27.07.2018 

 

Arbore de specie măr amplasat în spatele 

casei nr. 156/2 pe str. Bulgară. Arborele 

este uscat 100%. 

Actul fitosanitar  № 13 din 27.07.2018 

 

Arbore de specie cais amplasat în curtea 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

         

=/= 

Cais  d-15, 16, 13, 

15 cm 

 

 

 

Măr  d-10 cm 

 

 

 

 

Cais  d-24 cm 

№ 125091 din 

04.09.2018 

 



casei nr. 156/2 pe str. Bulgară. Arborele 

este uscat aproximativ 70 %. 

Actul fitosanitar  № 13 din 27.07.2018 

 

 

7 Str. C. Stamati, 1 

Ciobanu Mariana, cererea  

nr. C-1487/134 din 17.07.2018 

 

 

Arbore de specie tei crește în curtea casei 

nr. 3 pe str. С. Stamati, vis-a-vis de scara 

nr. 1. Arborele este amplasat la distanța de 

1,5 m de la casă, cu încălcarea normelor de 

proiectare și construcții nr. 02.07-01-89. 

Actul fitosanitar № 13 din 27.07.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Tei  d-28 cm 

 

 

 

 

№ 125091 din 

04.09.2018 

 

8 Str. Păcii, 32 

Melnic Oxana, cererea 

Nr. 03-13/2846 din 05.07.2018 

 

Salcâm crește vis-a-vis de casa nr. 32 pe 

str. Păcii. Arborele este înclinat, coroana 

arborelui dat atârnă peste zona pietonală. 

În tulpina a fost depistat procesul de 

putrefacție. Actul fitosanitar № 13 din 

27.07.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

Salcâm  d-29 cm 

 

 

№ 125091 din 

04.09.2018 

 

 

9 Str. Copernic. 

Interpelarea consilierului 

Consiliului mun. Bălți dn. 

Usatîi Alexandru 

nr. 03-13/2676 din 27.06.2018 

Plop după regenerare, crește vis-a-vis de 

gimnaziul nr. 9, amplasat pe str. Copernic, 

23. Arborele este uscat 100%. Actul 

fitosanitar № 13 din 27.07.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Plop  d-35 cm № 125091 din 

04.09.2018 

 

10 Str. Suceava, 18 

Andronic Nina,  cererea 

№ A-1465/134 din 16.07.2018  

Mesteacăn crește în curtea casei nr.18 pe 

str. Suceava, preajma terenul de joacă 

pentru copii. Arborele este înclinat 

aproximativ sub unghi de 45˚. Actul 

fitosanitar № 13 din 27.07.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Mesteacăn d-18 cm № 125091 din 

04.09.2018 

 

11 Str. N. Iorga, 16 

Valentina Ciobanu, în baza 

răspunsului de la Centrul 

Sănătate Publică nr. 02-13 din 

25.06.2018 

 

 

Tuia bifurcată amplasată vis-a-vis de casa 

nr. 16  pe str. N. Iorga Arborele crește la 

distanța de 1 m de la casă, cu încălcarea 

normelor de proiectare și construcții nr. 

02.07-01-89. Actul fitosanitar  № 13 din 

27.07.2018 

Molid amplasat vis-a-vis de casa nr. 16  pe 

str. N. Iorga Arborele crește la distanța de 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

=/= 

 

Tuia  d-7*8  cm 

 

 

 

 

 

Molid  d-29 cm 

 

№ 125091 din 

04.09.2018 

 



1 m de la casă, cu încălcarea normelor de 

proiectare și construcții nr. 02.07-01-89. 

Actul fitosanitar № 13 din 27.07.2018 

 

Tei amplasat vis-a-vis de casa nr. 16  pe 

str. N. Iorga.  Arborele crește la distanța de 

1 m de la casă, cu încălcarea normelor de 

proiectare și construcții nr. 02.07-01-89. 

Actul fitosanitar  № 13 din 27.07.2018 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

Tei  d-24 cm 

12 Str. Șciusev, 5 

Nicolenco Lilia, cererea 

 nr. N-1594 din 30.07.2018 

 

 Cais crește în curtea casei nr. 5 pe str. 

Șciusev, vis-a-vis de scara nr. 2. Arborele 

este uscat 100%. 

Actul fitosanitar  № 13/1 din 10.08. 2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

Cais  d-8 cm 

 

 

 

№ 125080 din 

05.09.2018  

 

 

13 Str. Sadoveanu, 3/3 

Grigoraș Iurie, cererea  

nr. G-1591/134 din 30.07.2018 

Tei crește vis-a-vis de casa nr. 3/3 pe str. 

M. Sadoveanu. La moment controlului s-a 

constatat că tulpina arborelui dat este 

deteriorată, de asemenea a fost depistat 

procesul de putrefacție. 

Actul fitosanitar  № 13/1 din 10.08.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Tei  d-80 cm 

 

№ 125080 din 

05.09.2018  

 

 

14 Str. Cojbuc, 25/2 

Botnari Larisa, cererea  

nr. B-1586/134 din 30.07.2018 

 

 

Salcâm crește vis-a-vis de casa nr. 3/3 pe 

str. Sadoveanu. La moment controlului  pe 

tulpina arborelui s-a depistat o scorbură în 

proces de putrefacție.  

Actul fitosanitar  № 13/1 din 10.08.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

Salcâm  d-70 cm 

 

 

 

 

№ 125080 din 

05.09.2018  

 

 

15 Str. Bulgară, 64 

Cererea colectivă nr. Col-

1529/134 din 23.07.2018  

 

Arțar crește la colțul blocului de locuit nr. 

64 de pe str. Bulgară. Arborele crește la 

distanța de 1 m de la casă, cu încălcarea 

normelor de proiectare și construcții nr. 

02.07-01-89. № 13/1 din 27.07.2018 

Actul fitosanitar  № 13/1 din 10.08.2018 

 

2 arbori de specie arțar cresc la colțul 

blocului de locuit  nr. 64 de pe str. Bulgară. 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

Arțar  d-60 cm 

 

 

 

 

 

 

Arțar  d-35 cm 

Arțar  d-30 cm 

№ 125080 din 

05.09.2018  

 

 



Arbori sunt uscați circa 50-70%.  

Actul fitosanitar  № 13/1 din 10.08.2018 

 

 

16 Str. Bulgară, 73 

Vengher T., președintele APLP 

47/37 COOP. Cererea nr. 03-

13/3075 din 27.07.2018 

Arțar amplasat în spatele blocului de locuit 

nr. 73 pe str. Bulgară. Arborele este uscat 

100%. Actul fitosanitar  № 13/1 din 

10.08.2018 

 

 Pin amplasat în spatele blocului de locuit 

nr. 73 pe str. Bulgară. Arborele este uscat 

100%. Actul fitosanitar  № 13/1 din 

10.08.2018 

 

Mesteacăn amplasat în curtea blocului de 

locuit nr. 73 pe str. Bulgară. Arborele este 

uscat 100%. Actul fitosanitar  № 13/1 din 

10.08.2018 

 

Cireș amplasat în curtea blocurilor de 

locuit nr. 73 și 71 pe str. Bulgară. Arborele 

este uscat 100%. Actul fitosanitar  № 13/1 

din 10.08.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

=/= 

 

Arțar  d-28 cm 

 

 

 

 

Pin  d-18 cm 

 

 

 

 

Mesteacăn d-15 cm 

 

 

 

 

Cireș  d-15 cm 

№ 125080 din 

05.09.2018  

 

 

17 Str. Bulgară, 27 

Cernușenco N., cererea 

 nr.03-13/3045 din 24.07.2018 

 

 

 

 

 

 

Catalpa crește în spatele blocului de locuit 

nr. 27 de pe str. Bulgară, Arborele crește 

sub înclinația aproximativ de 30 de grade, 

coroana atârnă peste zona pietonală. 

Actul fitosanitar  № 13/1 din 10.08.2018 

 

Tuia (bif.) crește în spatele blocului de 

locuit nr. 27 pe str. Bulgară, Arborele 

crește la distanța de 1 m de la casă, cu 

încălcarea normelor de proiectare și 

construcții nr. 02.07-01-89. 

Actul fitosanitar  № 13/1 din 10.08.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

Catalpa  d-27 cm 

 

 

 

 

 

Tuia bif. d-7*8 cm 

 

 

 

 

№ 125080 din 

05.09.2018  

 

 



18 Intersecția str. N. Iorga și str. 

Orheiului. 

Cererea SRL ,,Olmasdon” 

№ 03-13/2307 от. 06.07.2018 

 

Ienupăr, în număr de 398 bucăți, care sunt 

amplasați la intersecția străzilor N. Iorga și 

Orheiului pe teritoriul arendat.  Aceste 

spații verzi au o vârstă înaintată de 

creștere, au pierdut aspectul lor estetic. 

Ulterior pe terenul dat va fi creată 

(amenajată) zona verde. 

Actul fitosanitar  № 13/1 din 10.08.2018 

 

Cimișir, în număr de 24 bucăți, care sunt 

amplasați la intersecția străzilor N. Iorga și 

Orheiului pe teritoriul arendat.  Aceste 

spații verzi au o vârstă înaintată de 

creștere, au pierdut aspectul lor estetic. 

Ulterior pe terenul dat va fi creată 

(amenajată) zona verde. 

Actul fitosanitar  № 13/1 din 10.08.2018 

SRL ,,Olmasdon” 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

Ienupăr - 398 buc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cimișir – 24 buc. 

№ 125080 din 

05.09.2018  

 

 

19 Str. Belinschi,  2  

Solicitarea ÎM ,,AT și SV” 

№  270 din 12.09.2018 

Ailant amplasat în curtea blocului de locuit 

nr.2 de pe str. Belinski, vis-a-vis de scara 

nr. 4. Arborele este uscat 100%.  

Actul fitosanitar  № 14 din 16.08.2018 

 

Corcoduș cu D- 12 cm., crește la colțul 

blocului de locuit nr. 2 de pe str. Belinski, 

vis-a-vis de scara nr. 4 cu încălcarea 

normelor de proiectare și construcții nr. 

02.07-01-89. 

Actul fitosanitar  № 14 din 16.08.2018 

   

Plop crește în spatele blocului de locuit nr. 

2 de pe str. Belinski, din partea scării nr. 4, 

la distanța de 2,5 m de la casă, cu 

încălcarea normelor de proiectare și 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

  

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

Ailant  d-28 cm 

 

 

 

 

Corcoduș  d-12 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Plop  d-86 cm 

 

 

№ 125080 din 

05.09.2018  

 

 



construcții nr. 02.07-01-89. Arborele are o 

vârstă înaintată de creștere, distruge 

fundamentul acoperișul si balcoanele casei. 

Actul fitosanitar  № 14 din 16.08.2018 

 

 

Tei crește în spatele blocului de locuit nr. 2 

pe str. Belinski, din partea scării nr. 4, la 

distanța de 2,5 m de la casă, cu încălcarea 

normelor de proiectare și construcții nr. 

02.07-01-89.  

Actul fitosanitar  № 14 din 16.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tei  d-42 cm 

20 Str. Șt. cel Mare, 8/2  

Solicitarea ÎM ,,AT și SV” 

№  270 din 12.09.2018 

2 arbori de specie salcie cresc în curtea 

blocului de locuit nr. 8/2 de pe str. Șt. cel 

Mare, vis-a-vis de scara nr. 1, în apropierea 

terenului de joacă pentru copii. La 

momentul controlului în tulpinile arborilor 

a fost depistate scorburi în proces de 

putrefacție.  

Actul fitosanitar  № 14 din 16.08.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Salcie  d-80 cm 

Salcie  d-42 cm 

№ 125080 din 

05.09.2018  

 

 

21 Str. Decebal, 13  

Solicitarea ÎM ,,AT și SV” 

№  270 din 12.09.2018 

Arțar crește vis-a-vis de casa nr. 13 pe str. 

Decebal, din partea str. Victoriei. La 

momentul controlului în tulpina arborelui a 

fost depistată scorbură în proces de 

putrefacție. Arborele este înclinat spre 

acoperișul casei. Sa luat decizia de 

efectuare a defrișării urgente pentru a evita 

pericol de avarie. Actul fitosanitar  № 14 

din 16.08.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

 

 

Arțar  d-36 cm 

 

 

 

 

 

 

№ 125080 din 

05.09.2018  

 

 

22 Str. Malinovski, 1  

Solicitarea ÎM ,,AT și SV” 

№  272 din 12.09.2018 

 

Stejar în număr de 2 buc., cresc în curtea 

blocului de locuit nr.1 de pe str. 

Malinovski, vis-a-vis de scara nr.1. La 

momentul controlului s-a constatat că 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

Stejar  d-23, 23 cm 

 

 

 

№ 125976 din 

10.09.2018  

 

 



arbori sunt uscați 100%. Actul fitosanitar  

№ 15 din 24.08.2018 

 

  Stejar în număr de 15 buc., cresc vis-a-vis 

de blocurile de locuit  nr. 1 și nr. 3 de pe 

str. Malinovski. La momentul controlului 

s-a constatat că arbori sunt uscați 100%. 

Actul fitosanitar  № 15 din 24.08.2018 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

Stejar  d- 20, 23, 

23, 20, 23, 22, 15, 

18, 8, 25, 10, 18, 

20, 17, 10 cm 

23 Str. Ostrovski, 42  

Lavrenenco Valentia, cererera 

nr. L-1614/134 din 31.07.2018 

Arțar crește în spatele blocului locativ nr. 

42 de pe str. Ostrovski. La momentul 

controlului arborele este uscat 100%.  

Actul fitosanitar  № 15 din 24.08.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Arțar  d-40 cm № 125976 din 

10.09.2018  

 

24 Str. Colesov, 6 

ÎI ,,Șatropa M”, cererea  

nr.Ș-1718/134 din16.08.2018  

Ulm bif. crește în spatele casei nr. 6 pe str. 

Colesov, aproape de frizerie  «Șic». Pe  

tulpină arborelui au fost depistate scurgeri 

de lichid toxic, care provoacă reacții 

alergice. De asemenea la analiza vizuală    

s-a depistat procesul de putrefacție a 

tulpinii. În coroană sunt vizibile crengi 

rupte și uscate.  

Actul fitosanitar  № 15 din 24.08.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

 

Ulm bif.  d-80*40 

cm 

 

 

 

 

 

№ 125976 din 

10.09.2018 

 

25 Str. 1 Mai, 31 

Magazin ,,IACRONCOM”, 

cererea nr. 03-13/3187 din 

07.08.2018 

 

 

Ulm crește vis-a-vis de casa nr. 31 de pe 

str.1Mai. La momentul controlului s-a 

constatat că arborele este uscat 100%. 

Actul fitosanitar  № 15 din 24.08.2018 

 

Salcâm crește vis-a-vis de casa nr. 31 pe 

str. 1 Mai, aproape de intrare în «Eco 

Optica». La momentul controlului s-a 

constatat că arborele este uscat circă 90%. 

Actul fitosanitar  № 15 din 24.08.2018 

 

Cais crește vis-a-vis de casa nr. 31 pe str.  

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

=/= 

Ulm  d-65 cm 

 

 

 

 

Salcâm   d-30 cm 

 

 

 

 

 

Cais  d-35 cm 

№ 125976 din 

10.09.2018 

 



1 Mai, aproape de intrare în «Eco Optica». 

Arborele crește sub înclinat sub unghi de 

aproximativ 30˚. Coroana arborelui atârnă 

peste zona pietonală.  

Actul fitosanitar  № 15 din 24.08.2018 

 

26 Str. C. Porumbescu (intersecție 

str. Libertății str. Mircea cel 

Bătrân) 

Adresare colectivă nr. Col-

1616/134 din 31.07.2018 

 

  

Sofora crește pe str. C. Porumbescu, vis-a-

vis de casa nr. 87 pe str. Libertății. 

Distruge trotuarul, amenință conductele de 

gaze, comunicațiile electrice și acoperișul 

casei. Arborele are o vârstă înaintată de 

creștere, sunt vizibile crengi deteriorate și 

uscate. La intensificare vântului există 

pericol de prăbușire a lor. Actul fitosanitar  

№ 15 din 24.08.2018 

 

Sofora în număr de 2 buc., cresc vis-a-vis 

de casa nr. 51 pe str. C. Porumbescu  

înclinați sub unghi aproximativ de 30 de 

grade. Distruge trotuarul, amenință 

comunicațiile electrice și acoperișul casei. 

Arborele are o vârstă înaintată de creștere, 

sunt vizibile crengi deteriorate și uscate, la 

intensificare vântului există pericol de 

prăbușire a lor. Actul fitosanitar  № 15 din 

24.08.2018 

 

Sofora crește vis-a-vis de casa nr. 53 pe str. 

C. Porumbescu înclinat sub unghi de 

aproximativ la 30 de grade. Distruge 

trotuarul, amenință comunicațiile electrice 

și acoperișul casei. Arborele are o vârstă 

înaintată de creștere, sunt vizibile crengi 

deteriorate și uscate, la intensificare 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

Sofora  d-65 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofora  d-3cm 

Sofora  d-38 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofora  d-70 cm 

 

 

 

 

 

 

№ 125976 din 

10.09.2018 

 



vântului există pericol de prăbușire a lor. 

Actul fitosanitar  № 15 din 24.08.2018 

 

Sofora în număr de 2 buc., cresc vis-a-vis 

de casa nr. 55 pe str. C. Porumbescu. 

Distrug trotuarul, amenință comunicațiile 

electrice și acoperișul casei. La analiza 

vizuală s-a depistat proces de putrefacție a 

tulpinii.  Arborii au o vârstă înaintată de 

creștere, sunt vizibile crengi deteriorate și 

uscate. La intensificare vântului există 

pericol de prăbușire a lor. Actul fitosanitar  

№ 15 din 24.08.2018 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

Sofora  d-55cm 

Sofora  d-68 cm 

 

27 Str. Șolom-Aleihem,77 

În conformitate cu răspunsul 

primăriei mun. Balti               

nr. S-281 / 127 din 26.07.2017, 

Avizului ecologic REF:  

01-17/553 din 01.08.2018, 

răspunsului ÎM“ AT şi SV 

Bălţi”din 21.08.2018. 

 

Nuc crește vis-a-vis de blocul de locuit 

nr. 77 de pe str. Șolom-Aleihem Acest 

arbore este amplasat în zona de 

construcție a unei parcări auto. Costul de 

distrugere a spațiilor verzi, ca urmare a 

demolării copacului, este compensat. 

 

Vișin crește vis-a-vis de blocul de locuit 

nr. 77 de pe str. Șolom-Aleihem. Acest 

arbore este amplasat în zona de 

construcție a unei parcări auto. Costul de 

distrugere a spațiilor verzi, ca urmare a 

demolării copacului, este compensat. 

Actul fitosanitar  № 16 din 03.09.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

Nuc  d-10 cm 

 

 

 

 

 

 

Vișin  d-15 cm 

 

№ 125051 

din 01.08.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Chișinău, 39 

Răilean Valentina, cererea  

nr. 1180/134 din 13.06.2018 

Arbore de specie plop crește vis-a-vis 

decasa nr. 39 de pe str. Chișinău. Arborele 

are  vârstă înaintată de creștere. În coroană 

sunt vizibile crengi deteriorate și uscate, 

care la intensificare vântului există pericol 

de prăbușire a lor. 

Actul fitosanitar  № 12 din 09.07.2018 

ÎM ,,AT și SV” Plop  d-85 cm № 124485 din 

17.07.2018 

 

2 Str. Victoriei, 57 

SRL ,,Complezent-Com” 

cererea nr. 03-13/2591 din 

20.06.2018 

Arbori de specie plop în număr de 13 buc., 

cresc vis-a-vis de teritoriul SRL  

,,Complezent-Com” de pe str. Victoriei, 

57. Arborii au vârstă de creștere înaintată. 

În coroană sunt  vizibile crengi deteriorate 

și uscate, care la intensificare vântului 

există pericol de prăbușire a lor. 

Actul fitosanitar  № 12 din 09.07.2018 

ÎM ,,AT și SV” Plop  d-30, 40, 

60, 53, 45, 60, 20, 

25, 45, 50, 75, 80, 

77 cm 

№ 124485 din 

17.07.2018 

 

3 Str. Victoriei, 78 

Pirojcova Valentina, cererea 

nr. P-1474/134 din 16.07.2018 

Arbore de specie plop crește vis-a-vis de 

magazinul  «Florești de unt» amplasat pe str. 

Victoriei, 57. Arborele are vârstă înaintată de 

creștere. În coroană sunt vizibile crengi 

deteriorate și uscate, care la intensificare 

vântului există pericol de prăbușire a lor. Actul 

fitosanitar  № 13 din 27.07.2018 

 

ÎM ,,AT și SV” Plop, d-48 cm № 125098 din 

14.09.2018 г. 

 



4 Str. Copernic (pe intervalul de 

la str. Șt. cel Mare până la str. 

Sportivă). 

Interpelarea consilierului 

Consiliului mun. Bălți dn. 

Usatîi Alexandru 

nr. 03-13/2676 din 24.04.2018 

Arbori de specie plop în număr de 22 buc., 

cresc vis-a-vis de teritoriul unității militare, 

din partea str. Copernic. Au vârstă de 

creștere înaintată. În coroană sunt  vizibile 

crengi deteriorate și uscate, care la 

intensificare vântului există pericol de 

prăbușire a lor. Actul fitosanitar  № 13 din 

27.07.2018 

ÎM ,,AT și SV” Plop  d-56, 52,50, 

53, 60, 64, 44, 45, 

41, 44, 53, 55, 46, 

45, 45, 47, 52, 46, 

64, 56, 47, 44 cm 

 

№ 125098 din 

14.09.2018 г  

 

5 Str. N. Iorga, 32  

Lugansc V., cererea  

nr. L-1517/134 din 20.07.2018 

Arbore de specie salcie crește în curtea 

casei nr. 32 pe str. N. Iorga, vis-a-vis de 

scara nr. 3. Are vârstă de creștere înaintată. 

În coroană sunt  vizibile crengi deteriorate 

și uscate, care la intensificare vântului 

există pericol de prăbușire a lor. 

Actul fitosanitar  № 13/1 din 10.08.2018 

ÎM ,,AT și SV” Salcie d-85 cm № 125080 din 

05.09.2018  

 

 

6 Str. Belinski, 4   

Solicitarea ÎM ,,AT și SV” 

№  270 din 12.09.2018 

 

  

Arbori de specie plop în număr de 5 buc., 

cresc în spatele blocului de locuit nr. 4 de 

pe str. Belinski, anterior copacii dați au 

fost regenerați.  La momentul actual se 

necesită regenerarea repetată, din motivul 

ca crengile asupra acoperișului casei. Actul 

fitosanitar  № 14 din 16.08.2018 

 

Plop în număr de 2 buc., cresc în spatele 

blocului de locuit nr. 4 de pe str. Belinski, 

Arborii au vârstă de creștere înaintată. În 

coroană sunt  vizibile crengi deteriorate și 

uscate, care la intensificare vântului există 

pericol de prăbușire a lor. Actul fitosanitar  

№ 13/1 din 10.08.2018 

ÎM ,,AT și SV” Plop  d-48, 56,52, 

50, 53 cm 

 

 

 

 

 

 

Plop  d-60, 65 cm 

№ 125084 din 

10.09.2018  

 

 

7 Str. 1 Mai, 31 

Magazin ,,IACRONCOM”, 

cererea nr. 03-13/3187 din 

Plop piramidal crește vis-a-vis de casa nr. 

31 de pe str. 1 Mai, aproape de intrare în  

«Eco Optica». Arborele are vârstă înaintată 

ÎM ,,AT și SV” Plop  d-140 cm № 125976 din 

10.09.2018  

 

 



07.08.2018 

 

de creștere. În coroană sunt vizibile crengi 

deteriorate și uscate, care la intensificare 

vântului există pericol de prăbușire a lor. 

Actul fitosanitar  № 15 din 24.08.2018 

8 Str. Independenței, 1   

Adresarea președintelui A:C.C. 

nr. 02/16 înregistrată sub nr. 

03-13/3193 din 07.08.2018 

 

  

Plop  crește vis-a-vis de blocul de locuit nr. 

39 pe str. Independenței. Arborele are o 

vârstă înaintată de creștere, unde sunt 

vizibile crengi deteriorate și uscate. La 

intensificare vântului există pericol de 

prăbușire a lor. Actul fitosanitar  № 15 din 

24.08.2018 

ÎM ,,AT și SV” Plop d-65 cm № 125976 din 

10.09.2018  

 

 

9 Str. Sportivă, 23   

Statnic Natalia, cererea  

nr. S-1609/134 din 31.07.2018 

 

Plop în număr de 2 buc., cresc  vis-a-vis de 

casa nr. 23 pe str. Sportivă. Arbori au 

vârstă înaintată de creștere, unde sunt 

vizibile crengi deteriorate și uscate.  La 

intensificare vântului există pericol de 

prăbușire a lor. Actul fitosanitar  № 15 din 

24.08.2018 

ÎM ,,AT și SV” Plop d-90 cm 

Plop d-100 cm 

№ 119998 din 

26.04.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


