
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la tăierea vegetației  

forestiere din afara fondului forestier 

           

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

nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea 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 privind monitoringul bunurilor imobile 

nr. 267 din  29.11.2012, examinând adresările cetăţenilor, agenţilor economici, întreprinderilor 

municipale și organizațiilor, în baza actelor fitosanitare ale ÎM «Amenajarea Teritoriului și Spații 

Verzi Bălți», actelor Inspecției pentru Protecția Mediului Bălţi și Autorizațiilor pentru tăieri în 

fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fonului forestier eliberate de către Agenția de 

Mediu, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se recunoaşte necesitatea tăierii arborilor și arbuștilor din afara fondului forestier, care 

prezintă pericol pentru mediul înconjurător, în baza actelor eliberate de către Inspecția 

pentru Protecția Mediului Bălți și Autorizațiilor pentru tăieri în fondul forestier și în 

vegetația forestieră din afara fonului forestier eliberate de către Agenția de Mediu și se 

permite efectuarea lucrărilor de tăiere a arborilor și arbuștilor, conform anexei. 

2. Primarul mun. Bălţi dl Nicolai Grigorișin va prezenta spre aprobare Consiliului mun. Bălţi 

actele necesare pentru decontarea contravalorii arborilor tăiați în conformitate cu valoarea 

de bilanț. 

3. ÎM «Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți»: 

3.1. va efectua lucrările de tăiere a arborilor și arbuștilor în limita mijloacelor financiare 

alocate;                

3.2. va întocmi documentația necesară pentru decontarea contravalorii arborilor tăiați în 

conformitate cu valoarea de bilanț. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a III 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 



Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

                                                                                                                                                         nr. _____ din _____________2019 

 
Lista arborilor supuşi tăierilor de igienă conform Autorizațiilor pentru tăieri 

 în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fonului forestier            
 

 

     

    

       Adresa 

 D
en

u
m

ir
ea

 

(S
p
ec

ia
) 

U
n

it
. 

D
ia

m
et

ru
l 

T
a
lp

in
ei

 

 

 

Starea arborelui 

 

 

 

C
a
ti

g
o
ri

a
  

d
e 

st
a
re

 

sa
n

it
a
ră

 

C
o
n

cl
u

zi
a

 

(M
ă
su

ri
 d

e 

p
ro

te
cț

ie
 ș

i 

a
m

el
io

ra
re

 

p
ro

p
u

se
) 

M
a
sa

 l
em

n
o
a
să

 

A
ct

 d
e 

in
sp

ec
ta

re
  

p
ri

v
in

d
 

p
ro

te
cț

ia
 

m
ed

iu
lu

i 
și

 

fo
lo

si
re

a
 

ra
ți

o
n

a
lă

 a
 

re
su

rs
el

o
r 

n
a
tu

ra
le

 
A

u
to

ri
za

ți
e 

d
e 

m
ed

iu
 

Str. Bulgară, 19/4 Vișină 1 10 cm Arborele crește în 

spatele casei nr. 19/4, 

uscat circă 60%. 

ACT nr. 17 din 15 

aprilie 2019 

de cercetare 

fitosanitară a 

arborilor. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,03 Act de inspectare 

nr.002911/119 din 

07.05.2019 

Autorizație 

pentru 

efectuarea  

tăierilor în 

terenurile 

împădurite       

AM ATSVFF 

nr.033/AN din 

20.05.2019 

Str. Bulgară, 19/4 Vișină 1  6 cm Arborele crește în 

spatele casei nr. 19/4, 

este uscat complet. 

ACT nr. 17 din 15 

aprilie 2019 de 

cercetare fitosanitară a 

arborilor 

IV Tăieri de 

igienă 

0,03 =/= =/= 

Str. Bulgară, 19/4 Cais 

(bifurc

at) 

1 8*10 

cm 

Arborele crește în 

spatele casei nr. 19/4, 

uscat circă 80%. 

ACT nr. 17 din 15 

IV Tăieri de 

igienă 

0,06 

 

=/= =/= 



aprilie 2019 

de cercetare 

fitosanitară a arborilor 

Str. Bulgară, 19/4 Vișină 1 10 cm Arborele crește în 

spatele casei nr. 19/4, 

uscat circă 70%.      

ACT nr. 17 din 15 

aprilie 2019 

de cercetare 

fitosanitară a arborilor 

IV Tăieri de 

igienă 

0,03 =/= =/= 

Str. Bulgară, 19/4 Cais 1 15 cm Arborele crește în 

spatele casei nr. 19/4, 

Înclinat, tulpina 

afectată de proces de 

putrefacție Avariat, 

prezintă pericol. 
ACT nr. 17 din 15 

aprilie 2019 

de cercetare 

fitosanitară a arborilor 

IV Tăieri de 

igienă 

0,09 =/= =/= 

Str. Bulgară, 19/9 Cais 1 15 cm Arborele crește vis-a-

vis de scară nr. 2 casei 

nr. 19/9. În tulpina a 

fost depistați scorburi, 

coroana este uscată 

circă 60%. Avariat, 

prezintă pericol. 
ACT nr. 17 din 15 

aprilie 2019 

de cercetare 

fitosanitară a arborilor 

IV Tăieri de 

igienă 

0,09 =/= =/= 

Str. Bulgară, 19/10 Cais 1 15 cm Arborele crește vis-a-

vis de casa nr. 19/10, 

uscată circă 70%. 

Avariat, prezintă 

IV Tăieri de 

igienă 

0,09 =/= =/= 



pericol. ACT nr. 41 

din 3 iunie 2019 de 

cercetare fitosanitară a 

arborelui. 

 ACT nr. 17 din 15 

aprilie 2019 

de cercetare 

fitosanitară a arborilor 

 Str. Bulgară, 19/7 Nuc 1 30 cm Arborele crește în 

spatele casei nr. 19/7, 

Înclinat, tulpina 

afectată de proces de 

putrefacție. Avariat, 

prezintă pericol.   

ACT nr. 17 din 15 

aprilie 2019 de 

cercetare fitosanitară a 

arborilor 

IV Tăieri de 

igienă 

0,70 =/= =/= 

Str. Bulgară, 19/7 Cais 1 23 cm Arborele crește în 

spatele casei nr. 19/7, 

este uscat complet. 

Avariat, prezintă 

pericol.  
ACT nr. 17 din 15 

aprilie 2019 de 

cercetare fitosanitară a 

arborilor 

IV Tăieri de 

igienă 

0,30 =/= =/= 

 Str. Bulgară, 19/4 Cais 1 20 cm Arborele crește vis-a-

vis de casa nr. 19/4, 

este uscată complet. 

Avariat, prezintă 

pericol. ACT nr. 17 

din 15 aprilie 2019 de 

cercetare fitosanitară a 

arborilor 

IV Tăieri de 

igienă 

0,20 =/= =/= 



Str. Bulgară, 19/4 Vișină 1 12 cm Arborele crește vis-a-

vis de casa nr. 19/4. În 

tulpina a fost depistat 

o scorbură, coroana 

este uscată circă 70%.  

Avariat, prezintă 

pericol. 

 ACT nr. 17 din 15 

aprilie 2019 

de cercetare 

fitosanitară a arborilor 

IV Tăieri de 

igienă 

0,03 =/= =/= 

Str. Bulgară, 24/5, 

24/6 

Salcie 6 65 cm 

50 cm 

60 cm 

62 cm 

58 cm 

60 cm 

Arborii au vârstă 

înaintată de creștere și 

sunt vizibile crengi 

deteriorate și uscate, 

la intensificarea 

vântului există pericol 

de prăbușire a lor.            

Se recomandă 

tăierea la renovare 

arborilor dați. 

 ACT nr. 21 din 22 

aprilie 2019 de 

cercetare fitosanitară a 

arborilor 

 III Tăieri la 

renovare 

1,27 

0,81 

1,15 

1,15 

1,03 

1,15 

Act de inspectare 

nr.002912/120 din 

08.05.2019 

Autorizație 

pentru 

efectuarea  

tăierilor în 

terenurile 

împădurite       

AM ATSVFF 

nr.034/AN din 

20.05.2019 

Str. Bulgară, 24/5, 

24/6 

Salcie 2 60 cm 

63 cm 

Arbori dispun de 

scorburi, tulpinile sunt 

afectate de putregai. 

Coroana atârnă peste 

carosabil și zona 

pietonală, de 

asemenea în apropiere 

se află conducta de 

gaz. Avariați, 

prezintă pericol.  

IV Tăieri de 

igienă 

2,07 

2,30 

=/= =/= 



ACT nr. 21 din 22 

aprilie 2019 

de cercetare 

fitosanitară a arborilor 

Str. Decebal, 125 Arțar 12 28-38 

cm 

 

Arborii sunt 

preponderent uscați 

circă 70-80 %, au 

atins vârsta maximă 

de longevitate, sunt 

depistate diverse 

ramuri uscate care la 

intensificarea vântului 

pot provoca pagube de 

ordin excepțional. 

Avariați prezintă 

pericol.  
ACT nr. 26 din 17 

mai 2019 de cercetare 

fitosanitară a arborilor 

IV Tăieri de 

igienă 

7,44 Act de inspectare 

nr. 003525 din 

05.05.2019 

Autorizație 

pentru tăieri în 

fondul forestier 

și vegetația 

forestieră din 

afara fonului 

forestier           

AM ATSVFF 

nr.049/AN din 

19.06.2019 

Str. Decebal, 125 Tei 1 25 cm 

 

Arborele este puternic 

afectat de boli și 

dăunători. Boștură în 

sistemul radicular a 

arborelui. 

Avariat prezintă 

pericol.  
ACT nr. 26 din 17 

mai 2019 de cercetare 

fitosanitară a arborilor 

IV Tăieri de 

igienă 

0,36 

 

=/=  

Str. Decebal, 125 Vișină 1 10 cm Arborele și-a pierdut 

parțial capacitatea de 

creștere. 

 ACT nr. 26 din 17 

mai 2019 de cercetare 

fitosanitară a arborilor 

IV Tăieri de 

igienă 

0,02 =/=  



Str. Decebal, 125 Prăsad 1 8 cm Arborele este crescut 

din lăstarii și semințiș 

în afara de proiect. 

 ACT nr. 26 din 17 

mai 2019 de cercetare 

fitosanitară a arborilor 

IV Tăieri de 

igienă 

0,02 =/=  

Str. Decebal, 125 Cireș 1 20 cm Arborele este afectat 

de boli de ajutor 

naturală  ceea ce ar 

însemna încetarea 

procesului normal de 

dezvoltare a arborelui.  

ACT nr. 26 din 17 

mai 2019 de cercetare 

fitosanitară a arborilor 

 

IV Tăieri de 

igienă 

0,13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


