
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din _______2020

Proiect

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului 
municipal Băl i nr. ț 2/14 din 25.02.2020 
„Cu privire la tăierea vegeta iei forestiere din ț
afara fondului forestier în cadrul proiectului 
de construire a obiectului nou CC „KAUFLAND”

În temeiul art. 14 alin. (2) p. f¹) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI
din 28.12.2006, Legii cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale nr. 591-XIV din
23.09.1999, Legii regnului vegetal nr. 239-XVI din 08.11.2007, art. 4 alin. (2) p. e) din Legea
privind  monitoringul  bunurilor  imobile  nr.  267  din  29.11.2012,  Hotărârea  Guvernului  RM
,,Pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  autorizarea  tăierilor  în  fondul  forestier  şi
vegetaţia  forestieră  din afara  fondului  forestier” nr.  27 din  19.01.2004,  Actului  de cercetare
fitosanitară a arborilor i arbu tilor  nr.ș ș  8 din 07.02.2020 întocmit de Întreprinderea Municipală
„Amenajarea  Teritoriului  i  Spa ii  Verzi  Băl i”,  Autoriza iei  de  construire  nr.  120  dinș ț ț ț
30.07.2020, Actelor de inspectare privind protec ia mediului i folosirea ra ională a resurselorț ș ț
naturale, eliberate de către Inspec ia pentru protec ia mediului Băl i (se anexează),- ț ț ț

Având în  vedere  necesitatea  efectuării  lucrărilor  de  tăiere  i  dezrădăcinare  a  vegeta ieiș ț
forestiere, inclusiv arbu tilor, pentru realizarea Proiectului «Renovare a unui segment al păr iiș ț
carosabile, construire a unei benzi suplimentare, accesului către teren, amenajării teritoriului»,–

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se modifică decizia Consiliului municipal Băl i nr. 2/14 din 25.02.2020 „Cu privire laț
tăierea  vegeta iei  forestiere  din  afara  fondului  forestier  în  cadrul  proiectului  deț
construirea obiectului nou CC „KAUFLAND”, după cum urmează: 
 punctul  2  din  decizia  se  expune  în  redac ie  nouă  „2.  Întreprinderea  Municipalăț

„Amenajarea Teritoriului i Spa ii Verzi Băl i” va ob ine Autoriza ie pentru tăieri înș ț ț ț ț
fondul forestier i vegeta ia forestieră din afara fonului forestier de la Agen ia deș ț ț
Mediu.”.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului.

Preşedintele şedinţei a ___
ordinară a Consiliului mun. Bălţi

   

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi                                                             Irina Serdiuc












