
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Cu privire la tăieri de igienă a vegetației  

forestiere din afara fondului forestier  

de pe str. Decebal, 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, art. 4 alin. (2) p. e) din Legii privind monitoringul bunurilor 

imobile nr. 267 din  29.11.2012, Hotărârii Guvernului nr. 27 din 19.01.2004 ,,Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din 

afara fondului forestier”, 
având în vedere scrisoarea Primăriei mun. Bălți nr. 03-13/2004 din 24.07.2020 și Actul 

fitosanitar nr. 82 din 24.07.2020 întocmit de Întreprinderea Municipală „Amenajarea Teritoriului 

și Spații Verzi Bălți”; 

în legătură cu necesitatea efectuării lucrărilor de reparație a trotuarelor și bordurilor de pe 

str. Decebal, mun. Bălți, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se recunoaşte necesitatea tăierii arborilor avariaţi, uscaţi și contaminați și se permite 

efectuarea lucrărilor privind tăierile de igienă a vegetației forestiere din afara fondului 

forestier, conform anexei. 

2. Întreprinderea Municipală „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți”: 

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

fonului forestier la Agenția de Mediu; 

2.2. va efectua lucrările tăierilor de igienă a spațiilor verzi în limita mijloacelor financiare 

alocate; 

2.3. va întocmi documentația necesară respectivă pentru decontarea contravalorii vegetației 

forestiere tăiate din afara fondului forestier în conformitate cu valoarea de bilanț. 

3. Primarul mun. Bălţi dl Renato Usatîi va prezenta spre aprobare Consiliului mun. Bălţi actele 

necesare pentru decontarea contravalorii vegetației forestiere tăiate din afara fondului 

forestier 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 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                         Anexă  

                                                                                                                                                                                    la decizia Consiliului mun. Bălţi 

                                                                                                                                                                                    nr. _____ din _____________2020     

 

 

Lista arborilor din afara fondului forestier            

supuşi tăierilor de igienă conform Autorizaţiei pentru 

 tăieri în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier      
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1 str. Decebal 

(partea pară a 

străzii) 

 

Tei 1 22 cm Arborele crește vis-avis de casa nr. 4 , tulpina 

arborelui este deteriorată, de asemenea s-a 

depistat o scorbură imensă, are loc apariția 

dăunătorilor. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV 

 

Tăieri de 

igienă 

0,024 

 

ÎM ,,AT și 

SV Bălți”. 

2  Tei 1 18 cm 

 

 Arborele crește vis-avis de casa nr. 20, este 

uscat circă 50%. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

0,13 =/= 

3  Tei 1 28 cm Arborele crește vis-a-vis de casa nr. 22. În 

tulpină s-a depistat procesul de putrefacție, 

are loc apariția dăunătorilor. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,36 =/= 

4  Tei 1 50 cm Arborele crește vis-a-vis de casa nr. 34, 

înclinat, sistemul radicular deteriorează 

suprafața zonei pietonale. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

1,62 =/= 

5  Tei 1 40 cm Arborele crește vis-a-vis de casa nr. 36, 

înclinat, tulpina arborelui este afectată de 

VI Tăieri de 

igienă 

0,88 =/= 



putregai, de asemenea s-a depistat scorbură 

imensă. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

6  Tei 1 50 cm Arborele crește vis-a-vis de casa nr. 40, ⅔ din 

perimetrul tulpinii este afectată. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

VI Tăieri de 

igienă 

1,62 =/= 

7  Tei 1 38 cm Arborele crește vis-a-vis de casa nr. 50, 

tulpina arborelui este deteriorată, are loc 

apariția dăunătorilor. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,88 =/= 

8  Tei 1 28 cm Arborele crește vis-a-vis de casa nr. 70, în 

tulpină s-a depistat scorbură. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,36 =/= 

9  Arțar 1 10 cm Arborele crește vis-a-vis de casa nr. 90, este 

uscat circă 60 %. Tulpina este afectată de 

putregai. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

VI Tăieri de 

igienă 

0,024 =/= 

10  Tei  1 34 cm  Arborele crește vis-a-vis de casa nr. 92, 

înclinat circă 30˚. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,69 =/= 

11  Tei 1 18 cm Arborele crește vis-a-vis de casa nr. 120, 

înclinat circă 30˚. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,13 =/= 

12  Paltin 1 24 cm Arborele crește vis-a-vis de SA «Magistrală», 

este uscat circa 90 %. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

VI Tăieri de 

igienă 

0,22 =/= 

13  Paltin 1 30 cm Arborele crește vis-a-vis de SA «Magistrală», 

după prăbușirea coroanei, a rămas tulpina cu 

înălțimea aproximativ de 4 m. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

0,51 =/= 

14  Plop 2 95 cm 

90 cm 

Arborii cresc vis-a-vis de casa nr. 126/6. 

Arborii au atins vârsta maximă de longevitate, 

sistemul radicular deteriorând suprafața zonei 

pietonale. ACT de cercetare fitosanitară a 

V Tăieri de 

igienă 

4,6 

4,89 

=/= 



arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

15 str. Decebal 

(partea impară) 

 

Plop 7 50 cm 

38 cm 

35 cm 

35 cm 

43 cm  

40 cm 

55 cm 

Arborii cresc pe sectorul de la casa nr. 67 

până la casa nr. 73. Arborii au atins vârsta 

maximă de longevitate, sistemul radicular 

deteriorează suprafața zonei pietonale. ACT 

de cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

1,70 

0,92 

0,71 

0,71 

1,15 

0,92 

1,99 

=/= 

16  Tei 1 14 cm Arborele crește de-a lungul cimitirului, 

coroana arborelui parțial lipsește, tulpina 

arborelui este înclinată. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

0,067 =/= 

17  Paltin 1 32 cm Arborele crește de-a lungul cimitirului, 

sistemul radicular este afectat de procesul de 

putrefacție, de asemenea în tulpină s-a 

depistat  scorbură imensă. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

VI Tăieri de 

igienă 

0,51 =/= 

18  Salcâm 1 40 cm Arborele crește pe sectorul de la casa nr. 127 

până la casa nr. 131. În tulpina arborelui a fost 

depistat procesul de putrefacție, are loc 

apariția dăunătorilor. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

0,85 =/= 

19  Salcâm 1 62 cm Arborele crește pe sectorul de la casa nr. 127 

până la casa nr. 131. În tulpina arborelui a fost 

depistată crăpătură imensă. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

2,35 =/= 

20  Salcâm  1 35 cm Arborele crește pe sectorul de la casa nr. 127 

până la casa nr. 131. În sistemul radicular s-a 

depistat procesul de putrefacție. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

0,66 =/= 

21  Arțar 1 30 cm Arborele crește de sectorul de la casa nr. 127 

până la casa nr. 131.Scoarța tulpinii este 

acoperită cu noduri cancerigene. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,51 =/= 



22  Salcâm 1 20 cm Arborele crește pe sectorul de la casa nr. 127 

până la casa nr. 131, în tulpina arborelui a fost 

depistată scorbură. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,14 =/= 

23  Plop 1 82 cm Arborele crește pe sectorul de la casa nr. 127 

până la casa nr. 131, după prăbușirea ramurii 

schiletare, în locul unde arborele a fost rupt s-

a depistat scorbură imensă. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

4,02 =/= 

24  Salcâm 1 28 cm Arborele crește pe sectorul de la casa nr. 127 

până la casa nr. 131, înclinat aproximativ la 

45˚. ACT de cercetare fitosanitară a arborilor 

nr. 82 din 24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

0,35 =/= 

25 
 

Salcâm 1 26 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

în tulpina s-a depistat crăpătură, are loc 

apariția dăunătorilor. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

0,35 =/= 

 

26 
 

Plop 1 100 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

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. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

5,18 =/= 

 

 

27 
 

Salcâm 1 40 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

coroana arborelui parțial lipsește, tulpina este 

afectată de procesul de putrefacție. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,85 =/= 

28 
 

Salcâm 1 50 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

este înclinat, crește lipit de stația  

transportului  public. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

1,57 =/= 

29 
 

Salcâm 1 48 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

în tulpină s-a depistat crăpătură, coroana este 

uscată circă 50 %. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

1,31 =/= 



30  Plop 2 100 cm 

100 cm 

Arborii cresc vis-a-vis de spitalul feroviar, au 

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. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

5,18 

5,18 

=/= 

31  Salcâm 1 43 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul 

feroviar,înclinat spre carosabil. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

 

IV Tăieri de 

igienă 

1,07 =/= 

32  Salcâm 1 45 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

în tulpina a fost depistată scorbură. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

 

IV Tăieri de 

igienă 

1,31 =/= 

33  Salcâm 1 40 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

în tulpina a fost depistată scorbură cu procesul 

de putrefacție. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,85 =/= 

34  Salcâm 1 40 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

în tulpină a fost depistată scorbură cu procesul 

de putrefacție. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,85 =/= 

35 
 

Arțar 1 70 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar. 

Scoarța tulpinii este acoperită cu noduri 

cancerigene. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

3,42 =/= 

36  Salcâm 1 12 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

în tulpină a fost depistată scorbură. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

0,027 =/= 

37  Plop 1 100 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar. 

Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, a 

atins vârstă maximă de longevitate, s-a 

pierdut capacitatea de creștere, sunt depistate 

V Tăieri de 

igienă 

5,18 =/= 



diverse ramuri uscate, care la intensificarea 

vântului pot provoca pagube de ordin 

excepțional. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

38  Salcâm 1 28 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

în tulpină a fost depistată scorbură, are loc 

apariția de dăunători. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,35 =/= 

39  Arțar 1 34 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar. 

Scoarța tulpinei este acoperită cu noduri 

cancerigene. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,69 =/= 

40  Plop 1 86 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

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. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

4,31 =/= 

41  Salcâm 1 43 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

în tulpină a fost depistată crăpătură. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

1,07 =/= 

42  Salcâm 1 30 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

în tulpină a fost depistată scorbură. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,49 =/= 

43  Plop 2 100 cm 

105 cm 

Arborii cresc vis-a-vis de spitalul feroviar, în 

tulpinile sunt depistate scorburi multiple, de 

asemenea arborii au atins vârstă maximă de 

longevitate, s-a pierdut capacitatea de 

creștere, sunt depistate diverse ramuri uscate, 

care la intensificarea vintului pot provoca 

pagube de ordin excepțional. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

5,18 

6,05 

=/= 

44  Arțar  1 50 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, IV Tăieri de 1,68 =/= 



în tulpină s-au depistat scorburi multiple. 

ACT de cercetare fitosanitară a arborilor nr. 

82 din 24.07.2020. 

igienă 

45  Salcâm 1 44 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

a fost depistată scorbură, are loc apariția de 

dăunători. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

1,07 =/= 

46  Arțar 1  10 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

una din două tulpini scheletare este 

deteriorată. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,024 =/= 

47  Salcâm 1 46 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

este uscat circă 50 %. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

1,31 =/= 

48  Arțar 1 28 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

a fost depistată scorbură. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,35 =/= 

49  Arțar 1 10 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

una din două tulpini scheletare este 

deteriorată. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,024 =/= 

50  Salcâm 1 17 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

sistemul radicular este afectat de procesul de 

putrefacție. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,14 =/= 

51  Salcâm 1 58 cm Arborele crește vis-a-vis de spitalul feroviar, 

tulpina arborelui este deteriorată. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

2,09 =/= 

52  Plop pir. 1 115 cm Arborele crește vis-a-vis de magazinul 

«Salonica» nr. 125 A. Arborele a atins vârsta 

maximă de longevitate, sistemul radicular 

deteriorează suprafața zonei pietonale. ACT 

de cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

6,63 =/= 

53  Paltin 1 37 cm Arborele crește vis-a-vis de colegiul feroviar, 

în tulpina arborelui s-a depistat scorbură. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,90 =/= 



ACT de cercetare fitosanitară a arborilor nr. 

82 din 24.07.2020. 

54  Paltin 1 26 cm Arborele crește vis-a-vis de colegiul feroviar, 

coroana este înclinată spre carosabil. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor nr. 82 din 

24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,35 =/= 

55  Paltin 1 28 cm Arborele crește vis-a-vis de stația de transport 

public., după prăbușirea coroanei, a rămas 

tulpina cu înălțimea 4 m. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,35 =/= 

56  Paltin 1 30 cm Arborele crește în apropiere de stația de 

transport public, sistemul radicular este 

afectat de putregai. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

V Tăieri de 

igienă 

0,51 =/= 

57  Paltin 1 90 cm Arborele crește  lângă de trecerea pietonală în 

apropierea Spitalului Municipal Bălți. 

Arborele a atins vârsta maximă de 

longevitate, sistemul radicular parțial a ieșit la 

suprafața solului deteriorând suprafața zonei 

pietonale. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

5,22 =/= 

58  Castan 1 23 cm Arborele crește vis-a-vis de casa nr. 35. 

Arborele crește pe partea pietonală afectând 

suprafața. ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,22 =/= 

59  Arțar 1 47 cm Arborele crește vis-a-vis de clădirea nr. 1 A, 

în tulpină a fost depistată scorbură imensă cu 

procesul de putrefacție. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 82 din 24.07.2020. 

VI Tăieri de 

igienă 

1,40 =/= 

 

           Total: numărul de arbori preconizați tăierilor de igienă –68 buc. 

 

 

 

 

 

 

























 


