
Republica Moldova 
CONSILIUL 

MUNICIPAL BĂLŢI 

Республика Молдова 
СОВЕТ 

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

DECIZIA 
РЕШЕНИЕ 

nr. 16/8 
din 27.12.2018 

Cu privire la defrişarea şi regenerarea spaţiilor 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, administraţiei întreprinderilor municipale şi organizaţiilor, în baza actelor 
fitosanitare ale IM «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi» şi actelor Agenţiei Ecologice 
Bălţi, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se recunoaşte necesitatea defrişării arborilor care prezintă pericol pentru mediul 
înconjurător şi celor care cresc cu încălcarea prevederilor NRC 02.07-01-89 în baza 
actelor Agenţiei ecologice Bălţi şi a actelor fitosanitare, conform anexei nr.l. 

2. Se recunoaşte necesitatea efectuării lucrărilor de regenerare a arborilor care sunt/cad sub 
influenţa condiţiilor nefavorabile de mediu şi-au pierdut funcţionalitatea şi aspectul 
estetic, având în coroană ramuri uscate şi rupte, conform anexei nr. 2. 

3. Se permite efectuarea lucrărilor de defrişare 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 Grigorişin: 

5.1. să asigure eliberarea ordinelor pentru efectuarea lucrărilor de defrişare şi regenerar 
arborilor conform anexelor nr. 1 şi nr. 2; 

5.2. să prezinte spre aprobare Consiliului mun. Bălţi actele necesare pentru decontarea 
contravalorii arborilor defrişaţi în conformitate cu valoarea de bilanţ. 

6. IM «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi»: 
6.1. să efectueze lucrările de defrişare şi regenerare a arborilor în baza ordinelor de 

autorizare, în limita mijloacelor financiare alocate, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2; 
6.2. să pregătească documentaţia necesară pentru decontarea contravalorii arborilor 

defrişaţi în conformitate cu valoarea de bilanţ. 
7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina^ comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunumoş ş; protecţia mediului. 

Preşedintele şedinţei a X V I ; 
ordinare a Consiliului mun. Bălţi 

Contrasemnează: 
Secretarul Consiliului muri, ;Bălţr. 

Boris Marcoci 

Irina Serdiuc 


