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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 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier 

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 de examinare a vegetației forestiere 

eliberate de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, 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 de examinare a vegetației forestiere eliberate de către Institutul de cercetări și 

amenajări Silvice, 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 Renato Usatîi va prezenta spre aprobare Consiliului mun. Bălţi 

actele necesare pentru decontarea contravalorii vegetației forestiere tăiate în conformitate 

cu valoarea de bilanț. 

3. Întreprinderea Municipală „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” va efectua 

lucrările de tăiere a spațiilor verzi în limita mijloacelor financiare alocate.  

4. Instituția Preșcolară nr. 6, Instituția Preșcolară nr. 20 și Centrul Militar Teritorial Bălți vor 

efectua lucrările de tăiere a spațiilor verzi cu forțele proprii.              

5. Întreprinderea Municipală „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți”, Instituția 

Preșcolară nr. 6, Instituția Preșcolară nr. 20 și Centrul Militar Teritorial Bălți vor întocmi 

documentația necesară pentru decontarea contravalorii vegetației forestiere tăiate în 

conformitate cu valoarea de bilanț. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

Preşedintele şedinţei a IX 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 


