
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

Cu privire la tăierea vegetației forestiere din  

afara fondului forestier în cadrul proiectului  

de reconstrucție a str. Conev, mun. Bălți 

 
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 ,,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 nr. 47 din 02.06.2020 întocmit de 

Întreprinderea municipală „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți”;  

Având în vedere necesitatea efectuării lucrărilor de tăiere a vegetației forestiere, pentru realizarea 

Proiectului „Reparația capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco până la str. Lesecico”,– 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se recunoaşte necesitatea efectuării lucrărilor de tăiere a vegetației forestiere, pentru 

realizarea Proiectului „Reparația capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. 

Franco până la str. Lesecico”, conform anexei. 

2. Întreprinderea municipală «Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți»: 

2.1. va obține Autorizație pentru tăieri în fondul forestier și vegetația forestieră din 

afara fonului forestier la Agenția de Mediu; 

       2.2. va executa lucrările de tăiere a vegetației forestiere, în baza Autorizație pentru 

tăieri în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fonului forestier eliberată 

de către  Agenția de Mediu; 

2.3. va întocmi documentația necesară pentru decontarea contravalorii vegetației 

forestiere defrișată în conformitate cu valoarea de bilanț. 

3. Primarul mun. Bălţi: 

3.1. va asigură transferul către entitatea economică (ÎM „Amenajarea Teritoriului și 

Spațiile Verzi Bălți”) mijloacele financiare pentru compensarea daunelor cauzate 

spațiilor verzi, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, în 

termen de 10 zile de la data adoptării prezentei decizii; 

3.2. va prezenta spre aprobare Consiliului municipal Bălţi actele necesare pentru 

decontarea contravalorii vegetației forestiere defrișate în conformitate cu valoarea 

de bilanț. 

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălţi (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) 

în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al 

Republicii Moldova nr. 116/2018. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

Preşedintele şedinţei a VII 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi      Ludmila Dovgani 



                                                                                                                       Anexa 

                                                                                           la decizia  Consiliului mun. Bălţi 

                                                                                            nr.  _____ din __________2020 

 

Lista arborilor supuşi tăierilor de igienă din afara fondului forestier, conform Autorizației 

pentru tăieri în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier 
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Starea 

arborelui 

 

 

Categoria 

de stare 

sanitară 

Responsabil 

pentru 

executarea 

lucrărilor 

Str. Conev (sectorul 

de la str. Al. cel Bun 

până la str. Lesecico -  

partea pară a 

blocurilor de locuit 

str.Conev) 

 

 

 

 

 

 

Salcie 1 10 cm 0,024 Arborii, 

în număr  

30 buc., 

cresc în 

zona de 

extindere 

a  străzii 

Conev.  

 

I  

ÎM 

«ATSV 

Bălți» 

Salcie 1 32 cm 0,52 

Vișină 1 16 cm 0,066 

Nuc 1 12 cm 0,024 

Nuc 1 26 cm 0,35 

Măr (pom-

fructi-fer) 

1 12 cm 0,024 

Măr bif. 

(pom-

fructi-fer) 

1 18*20 

cm 

0,26 

Salcîm 1 10 cm 0,027 

Salcîm 2 18 cm 0,28 

Salcîm 1 24 cm 0,23 

Arțar 1 12 cm 0,024 

Arțar 2 22 cm 0,44 

Arțar 1 26 cm 0,35 

Arțar 2 30 cm 1,02 

Arțar 1 34 cm 0,69 

Arțar 1 35 cm 0,69 

Arțar 2 36 cm 1,38 

Arțar 1 37 cm 0,90 

Arțar 2 38 cm 1,80 

Arțar 3 40 cm 2,70 

Arțar 1 42 cm 1,14 

Arțar 1 45 cm 1,40 

Arțar 1 47 cm 1,40 

 

Total arbori - 30 buc. 

 

 
  



 











 


