
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal 

Bălți nr. 7/66 din 30.07.2020 „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) lit 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) lit 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, Actul 

fitosanitar nr. 82/1 din 24.07.2020, scrisorii nr.03-13/7106 din 09.11.2020 întocmite de 

Întreprinderea Municipală „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți”, Actul de inspectare 

privind protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale nr. 010056 din 10.09.2020 și 

Autorizația pentru tăieri în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier nr. P-

0537/2020 din 05.10.2020; 

În legătură cu necesitatea efectuării lucrărilor de reparație a trotuarelor și bordurilor de pe str. 

Decebal, mun. Bălți, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1.  Se modifică decizia Consiliului municipal Bălți nr. 7/66 din 30.07.2020 „Cu privire la tăieri 

de igienă a vegetației forestiere din afara fondului forestier de pe str. Decebal, mun. Bălți” 

după cum urmează: 

1) în preambul cuvintele „Actul fitosanitar nr. 82 din 24.07.2020” se substituie cu cuvintele 

„Actul fitosanitar nr. 82/1 din 24.07.2020”; 

2) în anexă pozițiile 4, 7, 10,11, 16, 22, 24, 29, 32, 34, 41, 44–53, 57, 58 se exclud. 

2.   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. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIII 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului mun. Bălţi                                             Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 











 
 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 


