
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la defrişarea și regenerarea spațiilor verzi 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. f¹) din Legea RM privind administraţia publică locală 

nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea RM cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi 

rurale nr. 591-XIV din 23.09.1999, art. 4 alin. (2) lit. e) din Legea RM privind monitoringul 

bunurilor imobile nr. 267 din  29.11.2012, în rezultatul examinării adresărilor cetăţenilor, 

agenţilor economici, administrației întreprinderilor municipale și organizațiilor, în baza actelor 

fitosanitare ale ÎM «Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți» şi actelor Agenției Ecologice 

Bălţi, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se recunoaşte necesitatea defrișării arborilor care prezintă pericol pentru mediul 

înconjurător și celor care cresc cu încălcarea prevederilor NRC 02.07-01-89 în baza actelor 

Agenției ecologice Balți și a actelor fitosanitare, conform anexei nr.1. 

2. Se recunoaște necesitatea efectuării lucrărilor de regenerare a arborilor care sub influența 

condițiilor nefavorabile de mediu și-au pierdut funcționalitatea și aspectul estetic, avînd în 

coroană ramuri uscate și rupte, conform anexei nr. 2.   

3. Se permite efectuarea lucrărilor de defrișare a arborilor, conform anexei nr. 1. 

4. Se permite efectuarea lucrărilor de regenerare a arborilor, conform anexei nr. 2. 

5. Primarul mun. Bălţi dl Nicolai Grigorișin: 

5.1. să asigure eliberarea ordinelor pentru efectuarea lucrărilor de defrișare și regenerare 

arborilor, conform anexelor nr. 1 și nr. 2; 

5.2. să prezinte spre aprobare Consiliului mun. Bălţi actele necesare pentru decontarea 

contravalorii arborilor defrişaţi în conformitate cu valoarea de bilanț. 

6. ÎM «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi»: 

6.1. să efectueze lucrările de defrișare și regenerare a arborilor în baza ordinelor de 

autorizare, în limita mijloacelor financiare alocate, conform anexelor nr. 1 și nr. 2;                

6.2. să pregătească documentația necesară pentru decontarea contravalorii arborilor 

defrișați în conformitate cu valoarea de bilanț. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

Preşedintele şedinţei a _______ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 



Anexa nr. 1 

          la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr. _____ din _____________2018 

 

 

Lista arborilor supuşi defrișării 

 

 

Nr. 

d/o 

Adresa petiționarului, 

organizației 

Motivul pentru defrişare Responsabil pentru 

executarea 

lucrărilor 

Specia arborelui 

şi diametrul 

Nr. actului 

ecologic 

     

Notă 

1                      2 3 4 5 6 7 

1 str. Sofia, 27 

Cererea SA ,,Automobilist”   

№ 190 din 12.02.2018 г. 

 

Salcie creste pe teritoriul situat vizavi de 

SA ,,Automobilist” de  pe str. Sofia, 27, 

în vecinătatea drumului public. Coroana 

acestui copac este ruptă. Pe trunchi s-au 

depistat formațiuni de scorburi. 

Actul fitosanitar nr. № 5din 06.03.2018. 

 

Salcie creste pe teritoriul situat vizavi de 

SA ,,Automobilist” de  pe str. Sofia, 27, 

în vecinătatea drumului public.  

La momentul examinării pe trunchiul 

copacului s-au depistat formațiuni de 

scorburi și dăunători (termite). În cazul 

unui vânt puternic, există riscul de 

prăbușire a acestui copac. 

Actul fitosanitar nr. № 5 din 06.03.2018. 

 

Plop,creste pe teritoriul situat vizavi de SA 

,,Automobilist” de  pe str. Sofia, 27, în 

apropierea stației electrice. La momentul 

examinării exterioare a arborelui sa 

depistat că coroana este uscată 30%. La fel 

sa depistat procesul de stratificare a 

scoarței. Actul fitosanitar nr. № 5 din 

06.03.2018. 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

Salcie  d - 68 cm 

 

 

 

 

 

 

Salcie  d - 72 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plop  d-80 cm 

№ 119987 din 

06.03.2018  

 



2 Bul. Larisa, 5.  Adresare LT    

M. Lomonosov  02-10/262 din 

20.03 2018. Adresarea 

Direcției Învățământ, Tineret și 

Sport înregistrată sub № 03-

13/1139 din 20.03.2018 

Tei uscat 100%. 

În conformitate cu autorizația de defrișare 

a arborilor  nr. 182492 din 01.03.2018, 

eliberată de către Agenția Ecologică Bălți.   

Cu forțele proprii Tei  d - 41 cm 

 

 

 

№ 117435 din 

01.11.2017  

 

3 Str. Calea Ieșilor, 109 

Cererea președintelui  CCL 

47/73 № 03-13/4600 din 

08.11.2017  

 

Alicea crește în partea frontală a blocului 

109 de pe str. C. Ieșilor, din parte scării 1. 

Acest arbore crește cu înclinație spre 

drumul public. La momentul examinării 

exterioare sa constatat că trunchiul 

copacului este atacat de formațiuni 

fungice. La fel, pe trunchiul copacului la 

înălțimea de 1,5 m sa depistat formațiunea 

unei scorburi, care poate provoca 

prăbușirea coroanei. Actul fitosanitar nr. 6 

din 17.04.2018. 

 

Plop crește  în spatele blocului nr. 109 de 

pe str. C. Ieșilor în regiunea scării 4. În 

timpul examinării, sa depistat o  scorbură 

pe tulpina arborelui. Coroana arborelui este 

uscată 80%, ceea ce mărturisește atenuarea 

activității vitale a copacului menționat mai 

sus. Actul fitosanitar nr. 6 din 17.04.2018. 

 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Alicea  d - 24  cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plop  d -34 см 

№ 119998 din 

26.04.2018  

 

4 Str. Strîi, 1 

Cerere colectivă  № Col -

2000/135 din 03.11.2017 ; 

Tnevscaia P., cererea 

№ Р-93/3 din 26.03.2018  

 

Salcie crește în fața primei scări a blocului 

de locuit nr.1 de pe stradă. Strîi, 1.  

Acest arbore crește sub un unghi de 45 °. 

Sistemul radicular al copacului a ajuns 

parțial la suprafață, deformând astfel 

pavajul. Actul fitosanitar nr. 6 

din 17.04.2018. 

 

Cireș creste din partea din spate a blocului 

de locuit nr.1 de pe str. Strîi. La momentul 

examinării exterioare pe trunchiul  

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

Salcie d - 50 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cireș d- 28cm 

 

№ 119998 din 

26.04.2018  

 



copacului s-a depistat formațiunea unei 

scorburi. La fel, s-a depistat procesul de 

stratificarea a scoarței. Coroana arborelui 

este uscată aproximativ 30%. Actul 

fitosanitar nr. 6 din 17.04.2018. 

5 Str. Suceava 8, 10, 12 

Cerere colectivă  № Col-

480/135 din 14.03.2018; 

Glin Vladislav, cererea 

№ G 480/134 din 14.03.2018  

 

Plop piramidal crește în partea frontală a 

blocului de locuit de pe str. Suceava, 12. 

La momentul examinării exterioare s-a 

depistat formațiunea unei scorburi pe 

tulpina copacului, care are semne de 

putrefacție și este atacată de dăunători   

 Actul fitosanitar nr. 6 din 17.04.2018. 

 

Plop, crește în partea frontală a blocului de 

locuit de pe str. Suceava, 12. La momentul 

examinării exterioare sa depistat că 

sistemul radicular al copacului este 

deteriorat.  Arborele crește în imediata 

apropiere a căii de acces, prezintă  pericol 

pentru cetățenii municipiului. 

Actul fitosanitar nr. 6 din 17.04.2018. 

 

Nuc crește în fața scării 2 a blocului de 

locuit de pe str. Suceava, 8. 

Anterior, coroana arborelui sa prăbușit, 

lăsând tulpina de 1 m înălțime, care este 

uscată 90%. 

Actul fitosanitar nr. 6 din 17.04.2018. 

 

 Prun crește în fața blocului de locuit de pe 

str. Suceava, 10. Pomul nominalizat este 

uscat 80% Actul fitosanitar nr. 6 din 

17.04.2018. 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

               =/= 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

Plop  d - 70 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Plop  d - 76 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuc  d - 25 см 

 

 

 

 

 

 

Prun  d – 14 cm 

№ 119998 din 

26.04.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Str. Sorocii, 23 

Budeg V., cererea  

№ В-637/134 din 29.03.2018  

 

Sofora crește înclinat spre carosabil. 

Coroana copacului este uscată 50-60%.  

O creangă mare uscată atârnă peste zona 

pietonală, liniile electrice și conducta de 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Sofora  d- 42 cm № 120022 din 

02.05.2018  

 

 



gaz. Actul fitosanitar nr. 7 din 18.04.2018. 

7 str. Kiev, 5 

Brenici V.,  cererea 

№ В-618/134 din 28.03.2018  

Cais   amplasat în partea frontală a blocului 

de locuit din str. Kiev, 5.  Acest pom este 

uscat 100%. 

Actul fitosanitar nr. 7 din 18.04.2018. 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Cais  d -17 cm № 120022 din 

02.05.2018  

 

 

8 Str. Feroviarilor, 11 

Bambuleac I., cererea 

№ В- 2064 din 10.11.2017. 

 

 

Ulm crește în partea din spate a casei de 

locuit din str. Feroviarilor, 11, lângă gard. 

Coroana copacului este rășchirată și 

persistă multe ramuri uscate și rupte, ceea 

ce indică la încetarea procesului de creștere 

a acestui arbore. 

Actul fitosanitar nr. 7 din 18.04.2018. 

 

Plop crește în partea din spate a casei de 

locuit din str. Feroviarilor, 11.  

La momentul examinării exterioare s-a 

depistat formațiunea unei scorburi pe  

tulpina copacului la înălțimea de 1.5 m, 

crește cu înclinație spre carosabil. Toate 

acestea pot duce la prăbușirea arborelui. 

Actul fitosanitar nr. 7 din 18.04.2018. 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

Ulm  d - 34 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Plop  d - 80 cm 

№ 120022 din 

02.05.2018  

 

 

9 Str. Feroviarilor, 19 cererea 

administrației filialei 

,,Distanția de semnalizare și 

comunicare”№ 03-13/4771 din 

21.11.2017  

 

Tei crește vizavi de edificiul filialei 

,,Distanția de semnalizare și comunicare” 

amplasat pe str. Feroviarilor, 19. La 

momentul examinării exterioare pe tulpină  

s-a depistat o fisură, 70 % din coroana 

arborelui este uscată. Actul fitosanitar nr. 7 

din 18.04.2018. 

 

Nuc crește vizavi de edificiul filialei 

,,Distanția de semnalizare și comunicare” 

amplasat pe str. Feroviarilor, 19. 

La momentul examinării exterioare s-a 

depistat formațiunea unei scorburi pe  

tulpina copacului, care poate cauza 

prăbușirea arborelui indicat mai sus.     

Actul fitosanitar nr. 7 din 18.04.2018. 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

Tei  d - 44 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Nuc  d- 28 cm 

№ 120022 din 

02.05.2018  

 

 



10 Str. Suceava, 18 

Solicitarea ÎM ,,AT și SV” 

№  81 din 02.05.2018  

Cireșul creste intre 1 si 2 m 

intrați pe casa nr. 18 pe stradă. Suceava. 

La momentul examinării copacului sa 

depistat, atât  procesul de putrefacție a 

talpinei, cât și procesul de stratificarea a 

scoarței. Sistemul radicular este atacat de 

termite.  

Actul fitosanitar nr. 7 din 18.04.2018. 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Cireș  d-36 cm № 120022 din 

02.05.2018  

 

 

11 Str. Suceava, 20 

Cerere colectivă № Col-

547/134 din 21.03.2018  

 

 

 

 

Vișin, crește pe perimetrul blocului de 

locuit  din str. Suceava, 20 din partea 

curții. Pe trunchiul copacului s-au depistat 

formațiuni de scorburi, tulpina este 

putregăioasă, sistemul radicular este 

deformat și atacat de dăunători. 

 Actul fitosanitar nr. 7 din 18.04.2018. 

 

 Vișin în număr de 3 arbori,  amplasați în 

spatele blocului de locuit din str. Suceava, 

20 în regiunea scărilor nr. 1 și nr. 3. Toți 

arborii sunt uscați 100 %.   

Actul fitosanitar nr. 7 din 18.04.2018. 

 

Arțar crește în spatele blocului de locuit 

din str. Suceava, 20 în regiunea scării nr. 2. 

La momentul examinării exterioare pe 

tulpină  sa depistat o fisură, 70 % din 

coroana arborelui este uscată. 

Actul fitosanitar nr. 7 din 18.04.2018. 

 

Arțar în 2 craci, crește în spatele blocului 

de locuit din str. Suceava, 20 în regiunea 

scării nr. 2. La momentul examinării 

exterioare sa stabilit că 80 % din arbore 

este uscat.  

Actul fitosanitar nr. 7 din 18.04.2018. 

 

Salcie crește în spatele blocului de locuit 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

=/= 

Vișin  d - 18 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Vișin d- 5, 6,7 cm 

 

 

 

 

 

Arțar  d - 22 cm 

 

 

 

 

 

 

Arțar în 2 craci    

d - 18*19 cm 

 

 

 

 

 

Salcie  d - 55 cm 

№ 120022 din 

02.05.2018  

 

 



din str. Suceava, 20 în regiunea scării nr. 3. 

La momentul examinării exterioare s-a 

stabilit că anterior sa prăbușit o ramură 

voluminoasă din tulpină, unde sa și început 

procesul de putrefacție, în locul fracturii s-

au depistat insecte dăunătoare.  

Actul fitosanitar nr. 7 din 18.04.2018. 

 

 

 

 

 

 

12 Str. M. Cogălniceanu, 14/2 

Burea F. cererea № В-849/3 

din  27.11.2017  

Salcîm crește în spațiile verzi de pe str. M. 

Cogălniceanu,  vizavi de casa nr.14/2. 

Acest arbore crește înclinat , coroana 

arborelui atârnă asupra liniilor electrice al 

luminatului stradal. Pe trunchiul copacului 

s-au depistat formațiuni de scorburi, 

tulpina este putregăioasă, tulpina este 

atacată de dăunători sub formă de termite. 

Actul fitosanitar nr. 7 din 18.04.2018. 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Salcîm  d- 30 cm   

13 Str. Șciusev, 8a 

Broznițchi I., cererea 

№ В-279/134 din 16.02.2018  

Vișin crește în fața scării nr. 1 a blocului 

de locuit dun str. Șciusev, 8a. Acest arbore 

este amplasat la distanța de un 1m de 

fundamentul casei, adică este încălcat 

(СНиП 02.07- 01-89), deteriorează 

acoperișul. 

 Actul fitosanitar nr. 7 din 18.04.2018. 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Vișin  d - 19 cm   

14 Str. T. Vladimirescu, 6 

Solicitarea ÎM ,,AT și SV” 

№  107 din 24.05.2018 

 

 

 

 

 

Arțar crește vizavi de scara 4 a casei de pe 

str. T. Vladimirescu, 6. Arborele 

nominalizat este uscat 60 %. Actul 

fitosanitar nr. 8 din 24.04.2018. 

 

Nuc crește între scara 3 și 4 a casei de pe 

str. T. Vladimirescu, 6. La momentul 

examinării exterioare sa depistat 

formațiunea unei scorburi la  tulpina 

copacului.  Coroana arborelui se usucă. 

 Actul fitosanitar nr. 8 din 24.04.2018. 

 

Nuc crește vizavi de scara 3 a casei nr. 6 de 

pe str. T. Vladimirescu. Pomul nominalizat 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

Arțar d - 16 cm 

 

 

 

Nuc  d - 24  cm 

 

 

 

 

 

 

Nuc d - 22  cm 

 

 

№ 120028 din 

25.05.2018  

 



este uscat 80%. Actul fitosanitar nr. 8 din 

24.04.2018. 

 

Arțar crește între scara 1 și 2 a casei de pe 

str. T. Vladimirescu, 6. Arborele crește sub 

unghi înclinat. La momentul examinării 

trunchiului copacului, sa depistat o fisură, 

care ar putea provoca căderea acestui pom. 

Actul fitosanitar nr. 8 din 24.04.2018. 

 

=/= 

 

Arțar d - 42 cm 

 

 

 

 

 

15 

 

 

Str. Decebal, 162, 164, 166, 

168. Cererea președintelui APP 

168/81 Dumitraș A. 

№ 03-13/5044 din 05.12.2017 

 

 

Cais crește între scara 1 și 2 a casei de pe 

str. Decebal, 162. Pomul nominalizat este 

uscat 80%. Actul fitosanitar nr. 8 din 

24.04.2018. 

 

Vișin crește vizavi de scara 1 a casei de pe 

str. Decebal, 162. Sa depistat formațiunea 

unei scorburi la  tulpina copacului, crește 

înclinat spre carosabil. Actul fitosanitar nr. 

8 din 24.04.2018. 

 

Vișin, amplasat în spatele casei de pe str. 

Decebal, 164, regiunea scării 2. Pomul 

nominalizat este uscat 100%. Actul 

fitosanitar nr. 8 din 24.04.2018. 

 

Vișin, amplasat în spatele casei de pe str. 

Decebal, 164, regiunea scării 2. Sa depistat 

formațiunea unei scorburi pe tulpina 

copacului, este evidențiat procesul de 

uscare a coroanei. Actul fitosanitar nr. 8 

din 24.04.2018. 

 

Cais amplasat în spatele casei de pe str. 

Decebal, 164, regiunea scării 2. Pomul 

nominalizat este uscat 100%. Actul 

 

 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

Cais  d -16 cm 

 

 

 

 

Vișin  d-24 cm 

 

 

 

 

 

Vișin  d-14 cm 

 

 

 

 

Vișin  d-20 cm 

 

 

 

 

 

 

Cais  d -16 cm 

 

 

 

 

№ 120028 din 

25.05.2018 

 



fitosanitar nr. 8 din 24.04.2018. 

 

Vișin, amplasat în spatele casei de pe str. 

Decebal, 164, regiunea scării 4. Sa depistat 

formațiunea unei scorburi pe tulpina 

copacului, de asemenea s-au depistat 

formațiuni fungice. Actul fitosanitar nr. 8 

din 24.04.2018. 

 

Cais în 2 craci, amplasat în spatele casei de 

pe str. Decebal, 164, regiunea magazinului 

Alimentara. Coroana arborelui este  50% 

uscată, ceea ce indică o diminuare a 

creșterii acestui pom. Actul fitosanitar nr. 8 

din 24.04.2018. 

 

Nuc în 2 craci, crește vizavi de  scara 2 a 

casei de pe str. Decebal, 166. Pe tulpina 

copacului sa depistat formațiunea unei 

scorburi, care ar putea provoca căderea 

acestui pom. Actul fitosanitar nr. 8 din 

24.04.2018. 

  

Cais în 2 craci, crește în partea frontală a 

casei 168 pe stradă. Decebal, în regiunea 

scării 1. Coroana acestui pom este  uscat 

până la 80%. Actul fitosanitar nr. 8 din 

24.04.2018. 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

Vișin  d-22 cm 

 

 

 

 

 

 

Cais  d - 24 cm 

 

 

 

 

 

 

Nuc  d - 14  cm 

 

 

 

 

 

 

Cais  d - 25 cm 

 

 

16 Str. Al. cel. Bun, 44 

Solicitarea ÎM ,,AT și SV” 

№  107 din 24.05.2018 

Cais, amplasat în spatele blocului nr. 44 de 

pe str. Al. cel. Bun. Pomul menționat este 

uscat 100%. Actul fitosanitar nr. 8 din 

24.04.2018. 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Cais d - 18 cm 

 

№ 120028 din 

25.05.2018  

 

17 Str. Calea Ieșilor, 106 

Gersimova F., cerererea 

№ G-673/134 din 03.04.2018 

Tei amplasat vizavi de scara unu al 

blocului locativ nr. 106 pe str. C. Ieșilor. 

Arborele nominalizat este uscat peste 70%. 

Actul fitosanitar nr. 9 din 17.05.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Tei  d - 20 cm № 124469 din 

06.06.2018  

 

18 Str. Decebal, 164  Cais crescut în spatele blocului de locuit ÎM ,,AT și SV” Cais  d - 10 cm № 124469 din  



Condrat L. cerererea  

№ С-150/134 din 31.01.2018 

nr. 164 pe str. Decebal în regiunea scării 

unu.  Arborele nominalizat este uscat peste 

100%. Actul fitosanitar nr. 9 din 

17.05.2018 

 

Vișin crescut în spatele blocului de locuit 

nr. 164 pe str. Decebal în regiunea scării 

trei.  Arborele nominalizat este uscat peste 

100%. Actul fitosanitar nr. 9 din 

17.05.2018 

 

Arțar crescut în spatele blocului de locuit 

nr. 164 pe str. Decebal în regiunea scării 

trei.  Arborele nominalizat este uscat peste 

100%. Act fitosanitar nr. 9 din 17.05.2018 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

Vișin  d - 22 cm 

 

 

 

 

 

Arțar  d - 30 cm 

06.06.2018  

19 Str. Bolgară, 41 

Timergazinov A., cererera 

№ Т-843/134 din 25.04.2018 

Cireș crescut în spatele blocului de locuit 

nr. 41 pe str. Decebal în regiunea scării 

unu și doi.  Arborele nominalizat este uscat 

peste 100%. Actul fitosanitar nr. 9 din 

17.05.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Cireș  d - 40 cm № 124469 din 

06.06.2018 

 

20 Str. Aerodromului, 1 

ÎS ,, Moldaeroservic” 

Cererera № 102 din 20.04.2018  

Plop crește în partea frontală a clădirii     

ÎS ,, Moldaeroservic” de pe str. 

Aerodromului, 1. Pe tulpina arborelui s-a 

depistat formațiune de scorbură mărită. 

Coroana arborelui este rășchirată, există 

multe crengi rupte și uscate, ceea ce indică 

diminuarea creșterii copacului. Actul 

fitosanitar nr. 9 din 17.05.2018. 

 

Plop crește în partea frontală a clădirii     

ÎS ,, Moldaeroservic” de pe str. 

Aerodromului, 1. Arborele nominalizat 

este uscat peste 80%.  Actul fitosanitar nr. 

9 din 17.05.2018 

 

Castan în număr de 4 bucăți, cresc în 

partea frontală a clădirii ÎS                          

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

=/= 

 

Plop  d - 70 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plop  d - 21 cm 

 

 

 

 

 

Castan  d - 22, 40, 

32, 40 cm 

№ 124469 din 

06.06.2018 

 



,, Moldaeroservic” de pe str. 

Aerodromului, 1. Examinarea externă a 

arătat că acești arbori verzi sunt predispuși 

la formări de putrefacție, iar în trunchiuri 

s-au găsit și goluri. Sa hotărât ca arborii 

nominalizați să fie supuși defrișării pentru  

evitarea cazurilor de avariere. Actul 

fitosanitar nr. 9 din 17.05.2018 

 

 

21 Str. Strii, 19 

Costeva T., cererea                

 № С-779/134 din 18.04.2018 

Nuc crește în partea frontală a blocului de 

locuit nr. 19 pe str. Strii, 19 în regiunea 

scării trei. Pe tulpină s-au depistat  semne 

de putrefacție, coroana  se usucă. Actul 

fitosanitar nr. 9 din 17.05.2018 

 

Salcîm crește în partea din spate a blocului 

locativ nr. 19 de pe str. Strii în regiunea 

scării trei. Arborele nominalizat crește 

înclinat sub un unghi de 45°. Pe tulpină s-a 

depistat formațiunea scorburei. Actul 

fitosanitar nr. 9 din 17.05.2018 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

=/= 

 

Nuc  d - 22 cm 

 

 

 

 

 

Salcîm  d – 30cm 

№ 124469 din 

06.06.2018 

 

 

 

 

№ 124469 din 

06.06.2018 

 

22 Str. Suceava, 19 

Gîncu N., cererea 

№ G-813/134 din21.04.2018  

Cais crescut în partea frontală a blocului de 

locuit nr. 19 pe str. Suceava în regiunea 

scării doi.  Arborele nominalizat este uscat 

peste 100%. Actul fitosanitar nr. 9 din 

17.05.2018 

 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Cais  d – 20 cm № 124469 din 

06.06.2018 

 

23 Str. 1 Mai, 37 

Cerere colectivă 

№ Col-643/121 din 30.03.2018  

 

Ulm crește vizavi de scara unu a blocului 

de locuit nr. 37 de pe str. 1 Mai. Arborele 

nominalizat a atins limita de vârstă. 

Coroana arborelui este rășchirată, există 

multe crengi rupte și uscate. Coroana 

atârnă peste șosea.  Actul fitosanitar nr. 9 

din 17.05.2018. 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Ulm  d – 120 cm № 124469 din 

06.06.2018 

 

24  Str. Aerodromului, 3 

SRL «Olmasdon», cererea   

№ 03-13/1736 din 07.05.2018 

Brad în număr de 3 bucăți amplasași pe 

teritoriul arendat de către SRL 

«Olmasdon» amplasat la întretăierea str. 

Orhei cu str, N. Iorga. Acești arbori sunt 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Brad  d - 18, 15, 

12 cm 

№ 124469 din 

06.06.2018 

 



uscați  80-100%. Actul fitosanitar nr. 9 din 

17.05.2018. 

25 Str. Cojbuc, 37 

Șaru Inga, cererera 

№ Ș-587/134 din 26.03.2018  

 

Sofora crește vizavi de blocul locativ nr. 

37 de re str. Cojbuc. Arborele nominalizat 

crește cu încălcarea normativelor (NS și P 

02. 07-0189), astfel deteriorând temelia 

casei. Actul fitosanitar nr. 9 din 

17.05.2018. 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Sofora  d - 34 cm № 124469 din 

06.06.2018 

 

26 Str. Ștefan cel Mare, 2/1 

SRL «Coșevoi și Ko» cererea   

№ 03-13/1382din 02.04.2018  

Pin crescut vizavi de piața amplasată Str. 

Ștefan cel Mare, 2/1. Acest arbore este 

uscat 100%. Actul fitosanitar nr. 9 din 

17.05.2018. 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Pin  d - 16 cm № 124469 din 

06.06.2018 

 

27 Bd. Eminescu, 9 

Interpelarea ÎM ,,AT și SV” 

№  132 din 08.06.2018  

 

Cireș crește vizavi de scara trei a blocului 

locativ de pe bd. Eminescu, 9. Arborele 

nominalizat crește în imediat apropiere de 

blocul locativ, coroana arborelui crește sub 

unghi, astfel demolând acoperișul. Se 

încalcă normativele (NS și P 02. 07-0189). 

Actul fitosanitar nr. 10 din 07.06.2018.   

ÎM ,,AT și SV” 

 

Cireș  d - 32 cm № 124463 din 

08.06.2018  

 

28 Str. Ștefan cel Mare, 36 

Adresarea colectivă                  

№ Col-962/134 din 14.05.2018  

Arțar crește vizavi de scara doi a blocului 

locativ de pe str. Șt. cel Mare, 36. 

Acest arbore crește în imediata apropiere 

de conducta de gaz. Pe tulpina copacului s-

a depistat o scorbură, care poate provoca 

prăbușirea lui. Actul fitosanitar nr. 10 din 

07.06.2018.   

 

Arțar crește vizavi de scara patru a blocului 

locativ de pe str. Șt. cel Mare, 36 pe 

terenul de joacă pentru copii. Acest arbore 

este uscat peste 80%. Actul fitosanitar nr. 

10 din 07.06.2018.   

 

 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

Arțar d - 20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Arțar d - 20 cm 

 

№ 124463 din 

08.06.2018 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

     la decizia Consiliului mun. Bălţi 

                                                                                                                                                                          nr. _____ din ___________2018 

                                                                               Lista arborilor supuşi  regenerării 

 

 

№ 

п/п 

Adresa petiționarului, 

organizației 

Motivul pentru regenerare Responsabil pentru 

executarea 

lucrărilor 

Specia arborelui 

şi diametrul 

Nr. actului 

ecologic 

     Notă 

 1.                 2.                  3.          4.                    5.        6.        7. 

1. Bul. Larisa, 5.  Adresare LT    

M. Lomonosov  02-10/262 din 

20.03 2018. Adresarea 

Direcției Învățământ, Tineret și 

Sport înregistrată sub № 03-

13/1139 din 20.03.2018  

Degradarea coroanei arborilor,  crengi 

uscate și rupte. 

În conformitate cu autorizația de defrișare 

a arborilor  № 182492 din 01.03.2018, 

eliberată de către Agenția Ecologică Bălți   

Cu forțele proprii Plop, d-48, 62, 

38, 41, 44, 43, 52, 

39, 53, 100, 105, 

85, 90 cm. 

Plop piramidal   

d- 62, 68, 85, 82, 

67, 83, 78, 82, 55, 

67, 65, 100, 42, 

65, 110, 100, 62, 

82 cm. 

№ 117435 

din 

01.11.2017  

 

2 Str. T. Vladimirescu, 44/1 

Cererea dnei Dicova L. 

№ D-634/134 din 29.03.2018  

Plop crește vizavi de blocul de locuit       

nr. 44 de pe stradă. T. Vladimirescu. 

Sub influența mediului nefavorabil,â 

copacul și-a pierdut funcționalitatea, 

aspectul estetic, în coroană există ramuri 

uscate și rupte. Actul fitosanitar nr. 6 din 

17.04.2018 

ÎM ,,AT și SV” Plop  d - 60 cm 

 

 

№ 119998 

din 

26.04.2018  

 

 

3 Str. Calea Ieșilor, 109 

Cererea președintelui  CCL 

47/73 № 03-13/4600 din 

08.11.2017  

 

Plop în număr de 4-buc., cresc  în spatele 

casei numărul 109 pe str. C. Ieșilor 109, 

regiunea scării 1.  Sub influența mediului 

nefavorabil copacii și-au pierdut 

funcționalitatea, aspectul estetic, în 

coroane sunt ramuri uscate și rupte. Actul 

fitosanitar nr. 6 din 17.04.2018. 

ÎM ,,AT și SV” Plop  d- 56, 52, 

36, 44 cm   

№ 119998 

din 

26.04.2018  

 

 

4 Str. T. Vladimirescu, 11 

Cererea dnei Climova R. 

№ С-514/134 din 19.03.2018  

Ulm crește în spatele blocului de locuit nr. 

11 de pe str. T. Vladimirescu, 11. Sub 

influența mediului nefavorabil, copacii și-

ÎM ,,AT și SV” Ulm în 2 craci cu 

d - 28*29 cm 

№ 119998 

din 

26.04.2018  

 



au pierdut funcționalitatea, aspectul estetic, 

în coroane sunt ramuri uscate și rupte. 

Actul fitosanitar nr. 6 din 17.04.2018. 

 

5 Str. Strîi, 1 

Cerere colectivă  № Col -

2000/135 din 03.11.2017 ; 

Tnevscaia P., cererea 

№ Р-93/3 din 26.03.2018  

 

Salcie crește vizavi de scara 5 a blocul de 

locuit de pe str. Sstrîi, 1 Sub influența 

mediului nefavorabil, copacii și-au pierdut 

funcționalitatea, aspectul estetic, în 

coroane sunt ramuri uscate și rupte. Actul 

fitosanitar nr. 6 din 17.04.2018. 

ÎM ,,AT și SV” Salcie  d - 60 cm № 119998 

din 

26.04.2018  

 

 

6 Str. Suceava, 3  

Demersul ÎM ,,AT și SV” 

№  79 din 02.05.2018  

 

 

  

Salcie în număr de 5-buc., cresc vizavi de 

scara 1 al blocului de locuit de pe str. 

Sucava, 3 în apropiere fântânii.  

Sub influența mediului nefavorabil, copacii 

și-au pierdut funcționalitatea, aspectul 

estetic, în coroane sunt ramuri uscate și 

rupte. Actul fitosanitar nr. 6 din 

17.04.2018. 

 

 

 

 

ÎM ,,AT și SV” Salcie d-38, 64, 

32, 36, 46 cm 

№ 119998 

din 

26.04.2018  

 

 

7 Str. Suceava, 12 

Cererea dlui Vladislav Glin 

№ G 480/134 din 14.03.2018  

 

Ulm crește vizavi de scara 2 al blocului 

de locuit de pe str. Sucava, 12. Sub 

influența mediului nefavorabil, copacii și-

au pierdut funcționalitatea, aspectul 

estetic, în coroane sunt ramuri uscate și 

rupte. Actul fitosanitar nr. 6 din 

17.04.2018. 

ÎM ,,AT și SV” Ulm  d - 60 cm № 119998 

din 

26.04.2018  

 

 

8 Str. Hotinului, 24 

Cererea colectivă 

№ 620/134 din 28.03.2018  

 

 

Plop, în număr de 7 buc., cresc în fața casei 

nr. 24 pe stradă. Hotin. Sub influența unui 

mediu nefavorabil, copacii și-au pierdut 

funcționalitatea, aspectul estetic, în 

coroane sunt ramuri uscate și rupte. Actul 

fitosanitar nr. 8 din 24.04.2018. 

 

 

ÎM ,,AT și SV” Plop, d -66,44, 

32, 70, 61, 90, 

115 cm 

№ 119998 

din 

26.04.2018  

 

 

9 Str. Aerodromului, 1 Plop în număr de 18 buc. cresc din partea ÎM ,,AT și SV” Plop  d-90, 46,50, № 124469  



ÎS «Moldaeroservice» 

cererea  № 102 din 20.04.2018 

frontală a ÎS «Moldaeroservice» amplasată 

pe str. Aerodromului, 1. Sub influența 

mediului nefavorabil, copacii și-au pierdut 

funcționalitatea, aspectul estetic, în 

coroane sunt ramuri uscate și rupt. Actul 

fitosanitar nr. 9 din 17.05.2018 

 

42, 40, 40, 36, 42, 

40, 36, 80, 40, 30, 

30, 40, 36, 42, 80 

cm., în număr de 

18 buc. 

din 

06.06.2018  

 

10 Str. Ștefan cel Mare, 36 

Adresarea colectivă                  

№ Col-962/134 din 14.05.2018 

Ulm în număr de 2 buc., cresc în curtea 

blocului locativ nr. 36 din str. Ștefan cel 

Mare, pe terenul de joacă pentru copii. Sub 

influența mediului nefavorabil, copacii și-

au pierdut funcționalitatea, aspectul estetic, 

în coroane sunt ramuri uscate și rupte. 

Actul fitosanitar nr. 10 din 07. 06.2018 

ÎM ,,AT și SV” Ulm d -52, 40 cm № 124463 

din 

08.06.2018  

 

11 Bd. Eminescu, interpelarea  

ÎM ,,AT și SV” nr. 132 din 

08.06.2018 г.  

Salcie în număr de 7 buc., cresc pe 

teritoriul bulevardului. Sub influența 

mediului nefavorabil, copacii și-au pierdut 

funcționalitatea, aspectul estetic, în 

coroane sunt ramuri uscate și rupte. Actul 

fitosanitar nr. 10 din 07. 06.2018. 

 

Ulm în număr de 2 buc., cresc pe teritoriul 

bulevardului. Sub influența mediului 

nefavorabil, copacii și-au pierdut 

funcționalitatea, aspectul estetic, în 

coroane sunt ramuri uscate și rupte. Actul 

fitosanitar nr. 10 din 07. 06.2018. 

 

ÎM ,,AT și SV” 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

Salcie  d - 64, 65, 

65, 67, 42, 50, 63 

cm. 

 

 

 

 

Ulm  d-60,38 cm 

№ 124463 

din 

08.06.2018  

 

12 Str. Kiev, 2 

Adresarea colectivă 

№ Col-789/134 din 14.04.2018                  

Plop crește în partea frontală a dlocului 

locativ nr. 2 din str. Kiev. Sub influența 

mediului nefavorabil, copacii și-au pierdut 

funcționalitatea, aspectul estetic, în 

coroane sunt ramuri uscate și rupte. Actul 

fitosanitar nr. 10 din 07. 06.2018. 

ÎM ,,AT și SV” 

 

Plop  d-115 cm № 124463 

din 

08.06.2018 

 

 





 


