
  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, , Hotărârea Guvernului nr. 27 din 19.01.2004, examinând adresările 

cetăţenilor, agenţilor economici, întreprinderilor municipale și organizațiilor, în baza actelor de 

cercetare fitosanitară a arboretelor, eliberate de 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 fondului forestier eliberate de către Agenția de Mediu,  

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se recunoaşte necesitatea tăierii arborilor avariaţi, uscaţi și contaminați din afara fondului 

forestier în baza cererilor de autorizare, actelor de cercetare fitosanitară a arboretelor, 

actelor eliberate de către Inspecția pentru Protecția Mediului Bălți și Autorizațiilor pentru 

tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier eliberate de 

către Agenția de Mediu și se permite efectuarea lucrărilor de tăiere a vegetației forestiere, 

conform anexei. 

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

Bălţi actele necesare pentru decontarea contravalorii vegetației forestiere tăiate în 

conformitate cu valoarea de bilanț. 

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

3.1. Va efectua lucrările de tăiere a spațiilor verzi în limita mijloacelor financiare alocate;                

3.2. Va întocmi documentația necesară pentru decontarea contravalorii vegetației forestiere 

tăiată 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 IV 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

 



 

 

 

 

Anexă 

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 fondului forestier            
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Str. Hotinului, 43 

Solicitarea Judecătoriei 

Bălți înregistrată sub nr. 

269 din 18.03.2019  

Ulm 1 50 cm Arborele crește înclinat spre str. 

Hotinului, în preajmă se află un pilon, 

trec liniile de curent electric, gazoductul. 

Rădăcinilor cresc superficial deteriorează 

partea carosabilă a trotuarului.  

Avariat, prezintă pericol  

ACT nr. 16 din 26 martie 2019 de 

cercetare fitosanitară a arborilor. 

IV Tăieri de 

igienă 

1,98 Autorizație pentru 

tăieri în fondul 

forestier și vegetația 

forestieră din afara 

fonului forestier           

AM ATSVFF 

nr.0023/AN din 

05.04.2019 

Str. Decebal, 160 

Demersul Inspectoratului 

de poliție Bălți  înregistrat 

la nr. 297 din 07.12.2018 

Arțar 1 38 cm Din cauza vântului puternic și 

precipitațiilor abundente   s-a  prăbușit o 

creangă deteriorând tulpina arborelui dat. 

Coroana este destabilizată, prezintă 

pericol de prăbușire.   Este necesar 

IV Tăieri de 

igienă 

1,17 =/= 



urgentarea lucrărilor de defrișare a 

arborelui. 

ACT nr. 16 din 26 martie 2019 de 

cercetare fitosanitară a arborilor. 

Str. Burebista, 12 

Gonciar V., solicitarea     

nr. G-2529/23 din 

07.12.2018 

Salcîm 1 43 cm Tulpina arborelui  este deteriorată, a fost 

depistați procesul de putrefacție, coroana 

este uscată circă 40%. Arborele crește în 

apropierea  rețelelor electrice. În caz de  

prăbușire există  pericol de deteriorare  a 

rețelelor electrice.  

Avariat, prezintă pericol 

ACT nr. 16 din 26 martie 2019 de 

cercetare fitosanitară a arborilor. 

IV Tăieri de 

igienă 

1,39 =/= 

Str. Pușkin, 27 

SRL ,,MIGALAUTO”, 

solicitarea nr. 03-13/455 

din 14.02.2019 г. 

Dud 1 22 cm A fost depistat procesul de putrefacție în 

sistemul radicular, coroana atârnă peste 

zona pietonală. 

 Avariat, prezintă pericol  

ACT nr. 16 din 26 martie 2019 de 

cercetare fitosanitară a arborilor. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,30 =/= 

Str. Pușkin, 27 

SRL ,,MIGALAUTO”, 

solicitarea nr. 03-13/455 

din 14.02.2019 г. 

Liliac 1 12 cm Arborele crește înclinat aproximativ sub 

45° de grade. Avariat, prezintă pericol 

pentru societate. 

ACT nr. 16 din 26 martie 2019 de 

cercetare fitosanitară a arborilor. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,08 =/= 

Str. Bulgară, 92 

Solicitarea  

ÎM ,,ATșiSV Bălți” 

nr. 197/1 din 15.07.2019 

Nuc 1 46 cm Arborele crește înclinat, coroana atârnă 

peste zona pietonală, tulpina este afectată 

de putregai  

Avariat, prezintă pericol.  

ACT nr. 16 din 26 martie 2019 de 

cercetare fitosanitară a arborilor. 

IV Tăieri de 

igienă 

1,82 =/= 

Str. Bulgară, 92 

Solicitarea  

ÎM ,,ATșiSV Bălți” 

nr. 197/1 din 15.07.2019 

Nuc 1 30 cm Înclinat, afectat de proces de putrefacție. 

 Avariat, prezintă pericol. 

ACT nr. 16 din 26 martie 2019 de 

cercetare fitosanitară a arborilor. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,66 =/= 

Str. Bulgară, 164 

Solicitarea  

ÎM ,,ATșiSV Bălți” 

Arțar 1 26 cm Arborele crește înclinat aproximativ sub 

45° de grade. Avariat, prezintă pericol 

pentru societate. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,46 =/= 



nr. 197/1 din 15.07.2019 ACT nr. 16 din 26 martie 2019 de 

cercetare fitosanitară a arborilor. 

Str. Bulgară (fișie 

forestieră lîngă CCG-9) 

Solicitarea  

ÎM ,,ATșiSV Bălți” 

nr. 197/1 din 15.07.2019 

Ulm 2 38 cm 

32 cm 

Arborii sunt uscați circa 50-70 %.  

Avariați, prezint pericol  

ACT nr. 16 din 26 martie 2019 de 

cercetare fitosanitară a arborilor. 

 

IV Tăieri de 

igienă 

1,09 

0,64 

=/= 

Str. Victoriei. 57 B 

Lemeșev Serghei, 

solicitarea nr. L-801/135 

din 16.04.2019. 

Plop 2 45 cm 

47 cm 

 

Arbori sunt uscați circă 50 %. 

Avariați, prezintă pericol. 

ACT nr. 39 din 03 iunie 2019 

de cercetare fitosanitară a arborilor. 

IV Tăieri de 

igienă 

1,41 

1,41 

Autorizație pentru 

tăieri în fondul 

forestier și vegetația 

forestieră din afara 

fonului forestier           

AM ATSVFF 

nr.043/AN din 

18.05.2019 

Str. 1 Mai, 9 «B» 

Solicitare nr. 261 din 

14.05.2019 adresată către 

Inspecția pentru protecția 

mediului Bălți. Act de 

constatare nr. 003504/135 

din 24.05.2019.  

Ulm 

 

1 35 cm 

 

Arborele este uscat circă 80%, starea 

fitosanitară a arborelui este 

nesatisfăcătoare 

La intensificarea vântului poate crea 

situații de ordin excepțional. 

Avariat, prezintă pericol.  
ACT nr. 41 din 3 iunie 2019 

de cercetare fitosanitară a arborelui. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,65 Autorizație pentru 

tăieri în fondul 

forestier și vegetația 

forestieră din afara 

fonului forestier           

AM ATSVFF 

nr.047/AN din 

18.05.2019 

Str. Bulgară, 39 

Solicitarea  

ÎM ,,ATșiSV Bălți” 

nr. 197/1 din 15.07.2019 

 

Plop 

 

1 65 cm 

 

Arborele este uscat circă 90%. La 

intensificarea vântului poate crea situații 

de ordin excepțional. 

Avariat, prezintă pericol. 

ACT nr. 42 din 4 iunie 2019 

de cercetare fitosanitară a arborelui 

IV Tăieri de 

igienă 

2,86 Autorizație pentru 

tăieri în fondul 

forestier și vegetația 

forestieră din afara 

fonului forestier           

AM ATSVFF 

nr.054/AN din 

17.05.2019 

 





 


