
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

 

Proiect 

  

Cu privire la tăierea și regenerarea 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, adresările cetăţenilor, agenţilor economici, întreprinderilor 

municipale și organizațiilor, în baza actelor de cercetare fitosanitară a vegetației forestiere emise 

de ÎM «Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți», actelor de examinare a vegetației 

forestiere eliberate de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice 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, precum și 

regenerarea arborilor 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 și Autorizațiilor pentru tăieri în fondul forestier și în 

vegetația forestieră din afara fondului forestier eliberate de către Agenția de Mediu și permiterea 

efectuarii lucrărilor de tăiere și regenerare 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 și regenerare a spațiilor verzi în limita mijloacelor financiare alocate.  

      4.  Instituțiile preșcolare nr. 16, 21, 30, 33 și Școala sportivă ,,B. Petuhov”,  vor efectua 

lucrările de tăiere și regenerare a spațiilor verzi cu forțele proprii.              

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

preșcolare nr. 16, 21, 30, 33 și Școala sportivă ,,B. Petuhov”,  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 II 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 



Anexă 

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

                                                                                                                                                       nr. _____ din _____________2020 

 

Lista arborilor supuşi tăierilor de igienă și regenerare conform  

Autorizațiilor pentru în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier            
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Str. Independenței, 8 

 Tarasinschi T., solicitarea                   

nr. T-1183/135 din 

18.06.2019 

Plop 1 70 cm Arborele crește în curtea casei 

(după regenerare), tulpina este 

afectată de putregai, frunzișul este 

în curs de uscare. 

 ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

V Tăieri de 

igienă 

1,57 Autorizație pentru tăieri în 

fondul forestier și 

vegetația forestieră din 

afara fonului forestier           

AM   ATSVFF                 

nr. 102/AN din 05.11.2019 

Str. Șt. cel Mare, 13 

Pavlovschi G., solicitarea      

nr. 1873/134 din 

18.09.2019 

Cireș 1 43 cm Arborele crește la colțul casei nr. 

13, este uscat circă 60 %.  

 ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

V Tăieri de 

igienă 

1,10 =/= 



Str. Pușkin, 72 

Galețchi A., solicitarea      

nr. G-1303/134 din 

01.07.2019 

Ulm 3 68 cm 

73 cm 

64 cm 

Arborii cresc lipit de  fundație, 

distrugând acoperișul și 

fundamentul ei. Sistemul radicular 

parțial a ieșit la suprafața solului. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

IV Tăieri de 

igienă 

2,52 

3,02 

=/= 

Str. B. Glavan, 10 

Zeru Iu., solicitarea     

 nr. 1291/134 din 

28.06.2019 

Plop 1 230 cm Crește la o distanță circa 1,5 m de 

la fundament, la intensificări ale 

vântului crengile deteriorează 

ferestrele și balcoanele locatarilor. 

Sistemul radicular deteriorează 

canalizarea. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

I Tăieri de 

igienă 

6,50 =/= 

Str. Slobozia Nouă, 50 

Pușcaș G., solicitarea      

nr. P-1424/134 din 

15.07.2019 

Nuc 1 52 cm Crește lângă gardul, una din două 

tulpini s-a prăbușit pe carosabil, 

alta este înclinată în partea casei. 

Există amenințare de prăbușire a 

arborelui menționat. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

V Tăieri de 

igienă 

1,68 =/= 

Str. Bulgară, 100 

Guleac Iu., solicitarea      

nr. G-1836/134 din 

12.09.2019 

Cireș 1 22 cm Crește în curte, lângă scara nr. 4. 

În sistemul radicular a fost 

depistată o scorbură imensă cu 

procesul de putrefacție. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

V Tăieri de 

igienă 

0,23 =/= 

Str. Bulgară, 106 

Fedorovici S., solicitarea  

nr. 1157/134 din 

13.06.2019 

Arțar 1 43 cm Crește în curtea casei, lângă scara 

nr. 1. Arborele crește înclinat, 

coroana atârnă peste carosabil și 

zona pietonală, tulpina este 

afectată de putregai. 

V Tăieri de 

igienă 

1,14 =/= 



ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

Str. Bulgară, 82 

Rusnac I., solicitarea      

nr. R-1864/134 din 

19.09.2019 

Ulm 1 90 cm Crește la colțul casei, din partea 

scării nr. 1. Tulpina arborelui este 

afectată de putregai, în coroană 

sunt multiple crengi uscate și 

deteriorate. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

V Tăieri de 

igienă 

4,02 =/= 

Str. Lazo, 2 

Maliuta A., solicitarea   

nr. 1814/134 din 

10.09.2019 

Nuc 

(bif.) 

1 22*27 cm Sistemul radicular a arborelui este 

deteriorat, are loc apariția 

populării dăunătorilor, frunzișul 

este în curs de uscare.  

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

VI Tăieri de 

igienă 

0,57 =/= 

Str. Strii, 19 

Zorilă L., solicitarea       

nr. Z-1737/134 din 

30.08.2019 

Corcoduș 1 16 cm Arborele crește în curtea casei vis-

à-vis de scara nr. 1. În tulpina a 

fost depistat procesul de 

putrefacție. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

VI Tăieri de 

igienă 

0,066 =/= 

Str. Suceava, 10 

Meieriacov M., solicitarea  

nr. M-387/134 din 

18.02.2019 

Nuc 1 23 cm Arborele crește vis-à-vis de scara 

nr. 2. În tulpina la înălțimea de     

2 m. s-a depistat o scorbură. 

Coroana este înclinată spre zona 

pietonală.  

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

V Tăieri de 

igienă 

0,22 =/= 

Str. Kiev, 44 

Costețcaia P., solicitarea                   

nr. Col-1459/134 din 

19.07.2019 

Plop 1 100 cm Arborele crește lipit la rețelele SA 

«Сet - Nord» și la distanța 30 cm. 

de la gazoduct. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

I Tăieri de 

igienă 

5,18 =/= 



arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

Str. Pușkin, 94 

Tretiac N. solicitare către 

Agenția de mediu Nord  

nr. 567 din 07.08.2019 

Plop 1 220 cm Arborele a atins vârsta maximă de 

longevitate, sunt depistate diverse 

ramuri uscate, care la 

intensificarea vântului pot 

provoca pagube de ordin 

excepțional. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

V Tăieri de 

igienă 

13,01 =/= 

Str. Crîlov, 7 

Lisa S., solicitarea      

 nr. 03-13/4038 din 

10.07.2019 

Ulm 1 27 cm Arborele crește la o distanță circa 

1 m de la fundament, la 

intensificări ale vântului crengile 

deteriorează ferestrele și 

balcoanele locatarilor. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

I Tăieri de 

igienă 

0,35 =/= 

Str. M. Viteazul, 18 «А» 

Hîncu L., solicitarea       

nr. H-1593/134 din 

07.08.2019 

Ulm 1 35 cm Crește la colțul casei, înclinat 

aproximativ la 45°, coroana atârnă 

peste zona pietonală, uscat circă 

60 %. ACT  de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 120 din 

07.10.2019 

V Tăieri de 

igienă 

0,65 =/= 

Str. Șt. cel Mare, 180 

SA ,,RED-NORD”, 

solicitarea nr. 03-13/671 

din 04.03.2019 

Plop 1 27 cm Arborele este uscat complet. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

VI Tăieri de 

igienă 

0,36 =/= 

Str. Șt. cel Mare, 187 

SA ,,RED-NORD”, 

solicitarea nr. 03-13/671 

din 04.03.2019 

Plop 1 110 cm Arborele crește la colțul clădirii,  

a atins vârsta maximă de 

longevitate, sunt depistate diverse 

ramuri uscate, care la 

intensificarea vântului pot 

provoca pagube de ordin 

V Tăieri de 

igienă 

6,34 =/= 



excepțional.  

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

Str. Șt. cel Mare, 187 

SA ,,RED-NORD”, 

solicitarea nr. 03-13/671 

din 04.03.2019 

Ulm 1 100 cm Arborele crește la colțul clădirii, a 

atins vârsta maximă de 

longevitate, sunt depistate diverse 

ramuri uscate, care la 

intensificarea vântului pot 

provoca pagube de ordin 

excepțional. ACT  de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 120 din 

07.10.2019 

V Tăieri de 

igienă 

4,52 =/= 

Bul. Larisa, 6  

Hajilova L., solicitarea      

nr. 1468/134 din 

22.07.2019 

Plop  1 31 cm Arborele crește în spatele casei, 

uscat circă 80 %.  

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

VI Tăieri de 

igienă 

0,52 =/= 

Str. Decebal, 101 «D» 

Maciac V., solicitarea      

nr. M-545/134 din 

12.03.2019;  

Plop 

 

 

 

 

 

 

Plop 

2 120 cm 

 

 

 

 

 

 

80 cm 

Crește în curtea casei, tulpina 

arborelui afectată mai mult de  ⅔ 

din perimetrul ei, are loc apariția 

populării dăunătorilor. 

 

Amplasat în curtea casei, este 

uscat complet. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

VI Tăieri de 

igienă 

6,34 =/= 

Str. Păcii, 28  

Mandalac V., solicitarea      

nr. M-1445/135 din 

18.07.2019 

Salcâm 1 18 cm Arborele este uscat complet. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 139/1 din 31.10.2019 

VI Tăieri de 

igienă 

0,14 =/= 

Str. Coșbuc, 1 

Lisnic E., solicitarea    

nr. 1864/134 din 

Plop 1 90 cm Arborele crește în spatele casei, 

este înclinat aproximativ la 30°. 

Coroana arborelui se ține pe 

VI Tăieri de 

igienă 

4,60 =/= 



05.07.2019 arborele de alături. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

Str. Cahul, 48 «B» 

Buciceanu V., solicitarea      

nr. B-2107/134 din 

02.10.2019 

Vișină 

(bif.) 

 

 

Nuc 

2 10*12 cm 

 

 

18 cm 

Amplasați la colțul casei, este 

uscat complet. 

 

 

Amplasat în curtea casei este 

uscat complet. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

VI Tăieri de 

igienă 

0,048 

 

 

 

0,13 

=/= 

Str. Voluntarilor,59 

Tverdohleb T., solicitarea      

nr. T-1370/134 

din08.07.2019 

Nuc 1 35 cm Amplasat în spatele casei, este 

uscat complet. 

 ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

VI Tăieri de 

igienă 

0,69 =/= 

Bul. M. Eminescu, 6 

Pancova E., administrator 

APLP nr. 47/54 COOP, 

solicitarea nr. 03-13/739 

din 07.03.2019 

Ulm 1 110 cm Crește în curtea casei, sistemul 

radicular este deteriorat, a fost 

depistată o scorbură cu procesul 

de putrefacție. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

V Tăieri de 

igienă 

5,52 =/= 

Str. Bulgară, 29 

Ninescu Z., solicitarea      

nr. 772/134 din10.04.2019 

Nuc 1 30 cm Crește în spatele casei, este 

înclinat în partea casei, tulpina 

este afectată, are loc apariția 

populării dăunătorilor. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

V Tăieri de 

igienă 

0,51 =/= 

Str. Malinovschi, 14 

Bordeniuc I., solicitarea      

nr. B-1409/134 

din11.07.2019 

Plop 2 35 cm 

36 cm 

Arborii sunt uscați complet. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 120 din 07.10.2019 

VI Tăieri de 

igienă 

0,71 

0,71 

=/= 



Str. Belinski, 4 

Cvasniuc T., solicitarea      

nr. C-565/134 din 

14.03.2019 

Plop 7 30-65 cm 

 

 

 

 

 

Cresc în curtea casei, arborii sunt 

înclinați în partea casei,  prezintă 

pericol. 

 

 

.  

IV Tăieri de 

igienă 

9,87 =/= 

Str. Belinski, 4 

Cvasniuc T., solicitarea      

nr. C-565/134 din 

14.03.2019 

Plop 2 30 cm 

60 cm 

Cresc în curtea blocului de locuit, 

lipit  de  gazoduct, prezintă 

pericol pentru rețea.  

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 139/1 din 31.10.2019 

III Tăieri de 

igienă 

0,52 

2,28 

Autorizație pentru tăieri în 

fondul forestier și 

vegetația forestieră din 

afara fonului forestier           

AM    ATSVFF               

nr. 102/AN din 05.11.2019 

Str. Belinski, 4 

Fîrfa D., solicitarea          

nr. 2681 din 06.08.2019  

înregistrată la Agenția de 

mediu Nord, readresată 

către ÎM ,,ATSV Bălți” 

Plop 18 35-60 cm Arborii au atins  vârsta maximă de 

longevitate, s-a pierdut 

capacitatea de creștere, sunt 

depistate diverse ramuri uscate, 

care   la intensificarea vântului pot 

provoca pagube de ordin 

excepțional. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 139/1 din 31.10.2019 

III Renovare 12,69 =/= 

Str. C. Ieșilor, 107 

Solicitarea președintelui 

APLP 47/7 nr. 2684 din 

07.08.2019 înregistrată la 

Agenția de mediu Nord, 

readresată către               

ÎM ,,ATSV Bălți” 

Salcie 1 72 cm Crește în curtea casei, vis-à-vis de 

scara nr. 3. Tulpina arborelui este 

deteriorată, a fost depistată 

scorbură în  proces de putrefacție. 

Arborele crește înclinat. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 139/1 din 31.10.2019 

V Tăieri de 

igienă 

2,76 =/= 

Str. N. Iorga, 22 

Erhova M., solicitarea      

nr. E- 1297/134 din 

Arțar 1 17 cm Crește în curtea casei, vis-à-vis de 

scara nr. 3. Arborele crește 

înclinat, coroana atârnă peste 

V Tăieri de 

igienă 

0,13 =/= 



28.06.2019 carosabil. În tulpina a fost 

procesul de putrefacție. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 139/1 din 31.10.2019 

Str. M. Viteazul, 40 

Șerepitca V., solicitarea      

nr. Ș-1913/134 din 

24.09.2019 

Plop 1 80 cm Crește în curtea casei, arborele 

crește înclinat, în tulpina la 

înălțimea aproximativ de 3 m. s-a 

depistat o scorbură imensă.  

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 139/1 din 31.10.2019 

V Tăieri de 

igienă 

3,73 =/= 

Str. M. Viteazul, 71 

Solicitarea cet. Moțac Ig. 

nr. 34/23 20467 din 

21.08.2019 adresată către 

Inspectoratul de poliție 

Bălți, readresată către  

ÎM ,,ATSV Bălți” 

Plop 1 85 cm Arborele crește în spatele casei, 

este înclinat aproximativ la 30°. 

Coroana arborelui se ține pe 

arborele de alături. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 139/1 din 31.10.2019 

V Tăieri de 

igienă 

4,31 =/= 

Str. M. Viteazul, 71 

Solicitarea cet. Moțac Ig. 

nr. 34/23 20467 din 

21.08.2019 adresată către 

Inspectoratul de poliție 

Bălți, readresată către  

ÎM ,,ATSV Bălți” 

Plop 2 70 cm 

90 cm 

Arborii au atins  vârsta maximă de 

longevitate, s-a pierdut 

capacitatea de creștere, sunt 

depistate diverse ramuri uscate, 

care   la intensificarea vântului pot 

provoca pagube de ordin 

excepțional. 

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 139/1 din 31.10.2019 

III Renovare 2,30 

1,57 

=/= 

Str. Kiev, 44 

Costețcaia P., solicitarea      

nr. Col-1459/134 din 

19.07.2019 

Plop 1 100 cm Arborele a atins  vârsta maximă 

de longevitate, s-a pierdut 

capacitatea de creștere, sunt 

depistate diverse ramuri uscate, 

care   la intensificarea vântului pot 

provoca pagube de ordin 

 III Renovare 2,59 Autorizație pentru tăieri în 

fondul forestier și 

vegetația forestieră din 

afara fonului forestier           

AM   ATSVFF  nr. 101 



excepțional.  

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 123 din 15.10.2019 

Se recomandă tăierea la renovarea 

arborelui dat. 

din 05.11.2019 

Str. Decebal. 101 D 

Solicitarea președintelui 

ACC 16/7  

nr. 03-13/1654 din 

25.04.2019  

Plop 24 38 cm 

40 cm 

47 cm 

40 cm 

45 cm 

46 cm 

48 cm 

50 cm 

56 cm 

58 cm 

49 cm 

51 cm 

47 cm 

30 cm 

36 cm 

37 cm 

42 cm 

46 cm 

40 cm 

60 cm 

58 cm 

55 cm 

62 cm 

50 cm 

Arborii au atins  vârsta maximă de 

longevitate, s-a pierdut 

capacitatea de creștere, sunt 

depistate diverse ramuri uscate, 

care   la intensificarea vântului pot 

provoca pagube de ordin 

excepțional.  

Se recomandă tăierea la renovarea 

arborilor cercetați.  

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 123 din 15.10.2019 

III Renovare 0,46 

0,46 

0,70 

0,46 

0,70 

0,70 

0,70 

0,85 

0,99 

1,14 

0,85 

0,85 

0,70 

0,26 

0,35 

0,46 

0,57 

0,70 

0,46 

1,14 

1,14 

0,99 

1,28 

0,85 

=/= 

Str. G. Coșbuc. 1 

Chistruga T., solicitarea      

nr. Chi-1151/134 din 

12.06.2019 

Plop 7 110 cm 

70 cm 

70 cm 

78 cm 

Arborii au atins  vârsta maximă de 

longevitate, s-a pierdut 

capacitatea de creștere, sunt 

depistate diverse ramuri uscate, 

III Renovare 3,17 

1,57 

1,57 

1,86 

=/= 



72 cm 

60 cm 

90 cm 

care   la intensificarea vântului pot 

provoca pagube de ordin 

excepțional. Se recomandă tăierea 

la renovarea arborilor cercetați.  

ACT  de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 123 din 15.10.2019 

1,57 

1,14 

2,30 

Str. Cicicalo, 3 

solicitarea  ÎM ,,ATSV”  

nr. 25 din 24.01.2020 

 

Plop 

 

8 

 

80-100 cm 

Arborii au atins vârsta  maximă de 

longevitate, s-a pierdut 

capacitatea de creștere, sunt 

depistate diverse ramuri uscate, 

care provoacă pagube de ordin 

excepțional. Prezintă pericol 

pentru locatarii municipiului. 

 

IV 

 

Renovare  

 

17,09 

Autorizație pentru tăieri în 

fondul forestier și 

vegetația forestieră din 

afara fonului forestier           

AM  ATSVFF  nr. 119 din 

26.11.2019 

Str. Ostrovskhi, 46 

Concov L., solicitarea      

nr. C-19992/134 din 

02.10.2019 

Arțar 1 34 cm Arborele crește la o distanță circă 

0,5 m de la fundament , la 

intensificarea vântului crengile 

deteriorează ferestrele și 

balcoanele blocului. 

 Avariat, prezintă pericol. 

I Tăieri de 

igienă 

0,69 Autorizație pentru tăieri în 

fondul forestier și 

vegetația forestieră din 

afara fonului forestier           

AM ATSVFF  nr. 126 din 

02.12.2019 

Str. Crîlov, 26 

Donțova M., solicitarea      

nr. D-779/134 din 

12.04.2019 

Corcoduș 1 16 cm Arborele crește lipit de scară, 

tulpina este afectată, are loc 

apariția dăunătorilor. 

 Avariat, prezintă pericol. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,066 =/= 

Str. Șt. cel Mare, 1 

Consfătuirea 

reprezentanților în 

deplasare  

Salcie 

 

1 45 Arborele crește înclinat, în tulpină 

au fost depistate crăpături, 

coroană este uscată  circă 50 %. 

 Avariat, prezintă pericol. 

IV Tăieri de 

igienă 

1,38 =/= 

=/= 

Plop 2 33 cm 

23 cm 

Cresc în curtea casei, arborii sunt 

înclinați, în tulpane sunt depistate 

crăpături.  

V Tăieri de 

igienă 

0,71 

0,23 

=/= 

=/= 
Plop 4 23 cm 

19 cm 

Cresc în curtea casei, arborii sunt 

înclinați, coroanele atârnă peste 

V Tăieri de 

igienă 

0,23 

0,13 

=/= 



22cm  

37 cm 

zona pietonală, în coroane sunt 

multiple crengi uscate și 

deteriorate. 

0,23 

0,92 

Str. Al. cel Bun, 14 

Leanghe D., solicitarea      

nr. L-2150/134 din 

04.11.2019 

Nuc 1 28 cm În tulpină la înălțimea de 3 m a 

fost depistat procesul de 

putrefacție. 

V Tăieri de 

igienă 

0,35 =/= 

Str. Șevcenco, 95 

Calatanciuc L., solicitarea 

nr. C-712/134 din 

04.04.2019 

Ulm (trif.) 1 28*24*35 

cm 

 Arborele crește la o distanță circă 

1,0 m de la fundamental blocului, 

în tulpina a fost depistat procesul 

de putrefacție, coroana 

deteriorează acoperișul clădirii. 

V Tăieri de 

igienă 

1,23 =/= 

Str. Hotinului, 26 

Dmitrenco G., solicitarea      

nr. D-2369/23 din 

12.11.2018 

Ulm 1 79 cm Arborele crește la o distanță circă 

1,5 m de la fundamentul , la 

intensificarea vântului crengile 

deteriorează clădirea, sistemul 

radicular a ieșit la suprafața 

solului.  

IV Tăieri de 

igienă 

3,27 =/= 

Str. Sf. Nicolae, 3 

Lipețcaia M., solicitarea      

nr. L-2103/134 din 

23.10.2019 

Ulm 1 64 cm Arborele a atins  vârstă maximă 

de longevitate, s-a pierdut 

capacitatea de creștere, sunt 

depistate diverse ramuri uscate, 

care  la intensificarea vântului pot 

provoca pagube de ordin 

excepțional. 

III Renovare 1,14 =/= 

Str.  Pușkin, 99     

Instituția preșcolară nr. 21 

Solicitarea Direcției 

Învățământ Tineret și 

Sport nr. 02-10/85 din 

21.01.2020 

Mesteacăn 

 

Ulm de 

câmp 

Plop negru 

 

 

Plop negru 

1 

 

1 

 

5 

1 

 

6 

46 cm 

 

52 cm 

 

Ø 32-40 

cm 6-(un). 

 

Ø 44-56 

În conformitate cu Actul  de 

examinare a vegetației forestiere 

nr. 116 din 12.07.2019 eliberat de 

către Institutul de Cercetări și 

Amenajări Silvice. 

VI 

 

VI 

 

IV 

V 

 

V 

Extragere 

Extragere 

Extragere 

 

Extragere  

Extragere 

 

Extragere 

Total 

21.03

m
3
 

Autorizație pentru tăieri în 

fondul forestier și 

vegetația forestieră din 

afara fonului forestier           

AM ATSVFF  nr. 095 din 

10.10.2019 



cm 6-(un).  

 

(tăieri de 

igienă)    

Str. Calea Ieșilor, 13  

Instituția preșcolară nr. 16 

Solicitarea Direcției 

Învățământ Tineret și 

Sport nr. 02-10/85 din 

21.01.2020 

Mesteacăn 

 

  

4 Ø 20-24 

cm (4 un). 

În conformitate cu Actul  de 

examinare a vegetației forestiere 

nr. 116 din 12.07.2019 eliberat de 

către Institutul de Cercetări și 

Amenajări Silvice. 

IV Extragere 

 (tăieri de 

igienă)    

Total  

3,71 

m
3
 

Autorizație pentru tăieri în 

fondul forestier și 

vegetația forestieră din 

afara fonului forestier           

AM ATSVFF        nr. 096 

din 15.10.2019 

Str. Aldea-Teodorovici  

Instituția preșcolară nr. 33 

Solicitarea Direcției 

Învățământ Tineret și 

Sport nr. 02-10/85 din 

21.01.2020 

Mesteacăn 

Mesteacăn 

 

  

Castan 

porcesc 

Castan 

porcesc 

 

Arțar 

american 

 

 

Catalpa 

Catalpa 

 

Nuc 

comun 

 

Plop alb 

1 

1 

 

 

 

5 

 

1 

 

 

3 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

1 

20 cm 

20 cm 

 

 

Ø  24-40 

cm 

6-(un). 

 

 

Ø  24-40 

cm 

6-(un). 

 

Ø 8-16 cm 

4-(un). 

 

Ø16-40 

cm 2-(un). 

 

44 cm 

În conformitate cu Actul  de 

examinare a vegetației forestiere 

nr. 116 din 12.07.2019 eliberat de 

către Institutul de Cercetări și 

Amenajări Silvice. 

VI 

VI 

 

 

III 

 

IV 

 

 

 

IV 

 

 

IV 

   III 

 

III 

IV 

 

IV 

Extragere 

Extragere 

 

 

Extragere 

  

Extragere  

 

 

 

Extragere 

 

 

Extragere 

Extragere 

 

Extragere 

Extragere  

  

Extragere 

Total 

11,38

m
3
 

Autorizație pentru tăieri în 

fondul forestier și 

vegetația forestieră din 

afara fonului forestier           

AM ATSVFF  nr. 097 din 

16.10.2019 

Bul. Eminescu, 4A Școala 

sportivă ,,B. Petuhov” 

Solicitarea Direcției 

Învățământ Tineret și 

Mesteacăn 

 

 

Plop negru 

2 

 

 

1 

Ø 24-36 

cm 2-(un). 

 

36 cm 

În conformitate cu Actul  de 

examinare a vegetației forestiere 

nr. 129 din 29.07.2019 eliberat de 

către Institutul de Cercetări și 

IV 

 

 

IV 

Extragere 

 

 

Extragere 

Total 

13,65

m
3
 

Autorizație pentru tăieri în 

fondul forestier și 

vegetația forestieră din 

afara fonului forestier           



Sport nr. 02-10/85 din 

21.01.2020 

 

Plop negru  

 

Plop 

piramidal 

 

Plop 

piramidal 

 

Molid 

înțepător 

 

Salcie albă 

 

Plop 

negru, 

plop 

piramidal 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

26 

 

60 cm 

 

 

40 cm 

 

 

44 cm 

 

 

16 cm 

 

60 cm 

 

 20-72 cm 

 26-(un) 

 

Amenajări Silvice.  

IV 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

IV 

 

IV 

 

III 

 

 

Extragere 

 

 

Extragere 

 

 

Extragere 

 

 

Extragere 

 

Extragere 

 

Renovare  

AM ATSVFF  nr. 099 din 

17.10.2019 

Bul. Eminescu, 5 

Instituția preșcolară nr. 30 

Solicitarea Direcției 

Învățământ Tineret și 

Sport nr. 02-10/85 din 

21.01.2020 

Ulm de 

câmp 

 

Ulm de 

câmp 

 

Ulm de 

câmp 

 

Plop negru 

 

 

Molid 

 

Sorb 

 

3 

 

 

4 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

1 

Ø  16-36 

cm 3-(un). 

 

Ø  16-36 

cm 4-(un). 

 

76 cm 

 

 

Ø  12-24 

cm 5-(un). 

 

20cm 

 

36 cm 

În conformitate cu Actul  de 

examinare a vegetației forestiere 

nr. 129 din 29.07.2019 eliberat de 

către Institutul de Cercetări și 

Amenajări Silvice. 

 

VI 

 

 

III 

 

VI 

 

 

VI 

 

 

IV 

 

VI 

 

Extragere 

 

 

Renovare 

 

Extragere 

 

 

Extragere 

 

 

Extragere 

 

Extragere 

 

Total 

16,51 

m
3
 

Autorizație pentru tăieri în 

fondul forestier și 

vegetația forestieră din 

afara fonului forestier           

AM ATSVFF  nr. 098 din 

16.10.2019 



 

Măr 

 

Cais 

 

Corcoduș 

 

Mesteacăn 

 

Mesteacăn 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

12 cm 

 

8 cm 

 

8 cm 

 

24 cm 

 

52 cm 

 

VI 

 

VI 

 

VI 

 

IV  

 

IV 

 

Extragere 

 

Extragere 

 

Extragere 

 

Extragere 

 

Extragere 

 

Notă: Responsabili pentru executarea lucrărilor :  ÎM ,,AT și SV Bălți”;   Instituția preșcolară nr. 21, str.  Pușchin, 99;    Instituția preșcolară nr. 16,        str. Calea 

Ieșilor, 13;  Instituția preșcolară nr. 33, str. Aldea-Teodorovici;  Școala sportivă ,,B.Petuhov”, bul. Eminescu, 4A ; Instituția preșcolară  nr. 30, bul. Eminescu, 5. 

 



 
  



 


