
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

О вырубке зеленых насаждений, 

не входящих в лесной фонд 

 

В соответствии с п. f¹) ч. (2) ст. 14 Закона о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 г., Законом о зеленых насаждениях городских и сельских населенных 

пунктов № 591-XIV от 23.09.1999 г., п. e) ч. (2) ст. 4 Закона о мониторинге объектов 

недвижимого имущества № 267 от 29.11.2012 г., рассмотрев обращения граждан, 

экономических агентов, муниципальных предприятий и учреждений, на основании 

фитосанитарных актов МП «Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți», актов Инспекции 

по охране окружающей среды Бэлць и Авторизаций для вырубки в лесном фонде и 

зеленых насаждений не входящих в лесной фонд, выданных Агентством окружающей 

среды, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Признать необходимость вырубки деревьев и кустарников, представляющих 

опасность для окружающей среды, на основании актов Инспекции по охране 

окружающей среды Бэлць и Авторизаций для вырубки в лесном фонде и зеленых 

насаждений, не входящих в лесной фонд, выданных Агентством окружающей среды, 

и разрешить производство работ по вырубке деревьев и кустарников согласно 

приложению. 

2. Примару мун. Бэлць г-ну Григоришину Н.Н. представить на утверждение Совету 

муниципия Бэлць документы на списание вырубленных деревьев согласно 

балансовой стоимости. 

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

3.1. произвести работы по вырубке деревьев и кустарников в пределах выделенных 

ассигнований; 

3.2. подготовить материалы для списания вырубленных деревьев согласно 

балансовой стоимости. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды 

 

 

Председательствующий на III 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 

 



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            
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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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


