Republica Moldova

Республика Молдова

CONSILIUL
MUNICIPAL BĂLŢI

СОВЕТ
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 Bălți si a actelor fitosanitare, conform anexei nr.1.
2. Se recunoaște necesitatea efectuării lucrărilor de regenerare a arborilor care sunt/cad sub
influența condițiilor nefavorabile de mediu și-au pierdut funcționalitatea și aspectul
estetic, având 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. Primarului 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 XIV
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

1
1

2
Str. P.Boțu,57
Streleț Zinaida, cererea
nr. S-1771/134 din 15.08.2018

3
Salcâm în număr de 2 arbori, cresc
vis-a-vis de casa nr. 57 pe str. P.Boțu. La
momentul controlului s-a constatat că
tulpinile arborilor dați sunt deteriorate. În
tulpini au fost depistate scorburi cu
procesul de putrezire.
Actul fitosanitar
№ 17 din
21.09.2018
Plop piramidal, crește în spatele
casei nr.6 pe str. Șciusev. La momentul
din controlului
s-a constatat că tulpina
arborelui dat este deteriorată, a fost
depistat procesul de putrezire. Coroana
arborelui este uscată circă 60%.
Actul fitosanitar
№ 17 din
21.09.2018
Salcie crește vis-a-vis de casa nr. 6
«А» pe str. Lesecico, în imediata apropiere
din de fântână. Arborele crește cu încălcarea
normelor de proiectare și construcții
nr. 02.07-01-89.
Actul fitosanitar
№ 17 din
21.09.2018
- Vișină crește vis-a-vis de casa nr. 4
pe str. Cicicalo. La moment controlului s-a

2

Str. Șciusev, 6
Lungu, M, cererea
nr.
Col-1606/134
31.07.2018

3

Str. Lesecico, 6a
Țapușa Boris, cererea
nr.
Col-1716/134
08.08.2018

4

Str. Cicicalo, 4
Badajcova G., cererea

Responsabil pentru
executarea
lucrărilor
4
ÎM ,,AT și SV”

Specia arborelui şi
diametrul

Nr. actului
ecologic

5
Salcâm d-30 cm
Salcâm d-31 cm

6
№ 125099
din
20.09.2018

ÎM ,,AT și SV”

Plop piramidal
d-37cm

№ 125099
din
20.09.2018

ÎM ,,AT și SV”

Salcie d-36 cm

№ 125099
din
20.09.2018

ÎM ,,AT și SV”

Vișin d-12 cm

№ 126017
din

Notă
7

nr. B-1938/134 din 07.09.2018

5

6

7

8

Str. Ostrovcki, 42
Cererea colectivă
nr. Col-1913/134 din
04.09.2018
Str. F. Dostoievski, 36
SRL ,,Mistelmobil”, cererera
nr. 03-13/3429 din 03.09.2018

Str. Decebal, 121 «D»
Guberschi Elena, cererea
nr. G-1715/134 din 08.08.2018

Str. Bulgară, 118

constatat că tulpina arborelui dat este
deteriorată. În tulpină a fost depistată
scorbură cu procesul de putrezire.
Actul fitosanitar № 18 din 21.09.2018
Ulm crește în spatele casei nr. 42 pe str.
N. Ostrovski. La moment controlului s-a
constatat că arborele este uscat circa 90 %.
Actul fitosanitar № 18 din 21.09.2018
Castan crește vis-a-vis de clădirea
amplasată pe adresa str. Dostoievski, 36.
La moment controlului s-a constatat că
coroana arborelui este uscată circa 50%, în
tulpină a fost depistată scorbură cu
procesul de putrezire. Actul fitosanitar №
18 din 21.09.2018
Castan crește vis-a-vis de clădirea care se
află pe adresa str. Dostoievski, 36. La
moment controlului s-a constatat că
coroana arborelui este uscată circa 60%,
coroana este înclinată spre firele electrice,
prezintă pericol pentru pietoni și pentru
unități de transport. Actul fitosanitar № 18
din 21.09.2018
Cătină albă crește în curtea casei nr. 121
«D» pe str. Decebal. La moment
controlului s-a constatat că arborele este
înclinat la 45 de gr., coroana este uscată
circa 70 %.
- Cais în număr de 2 buc., cresc la spatele
casei nr. 121 «D» pe str. Decebal. Arbori
sunt uscați 100%. Actul fitosanitar № 18
din 21.09.2018
Vișin, în număr de 3 buc., cresc la colțul

16.10.2018

ÎM ,,AT și SV”

Ulm d-42 cm

№ 126017
din
16.10.2018

ÎM ,,AT și SV”

castan d-62 cm

№ 126017
din
16.10.2018

=/=

castan d-35 cm

ÎM ,,AT și SV”

=/=

ÎM ,,AT și SV”

Cătină albă
d-32 cm

№ 126017
din
16.10.2018

Cais d-12, 8 cm

Vișin

№ 126017

9

10

11

Ceban Emilia, cererea
casei nr. 118 pe str. Bulgară. Arborii sunt
Nr. C-1880/134 din 03.09.2018 uscați 100 %..
Actul fitosanitar № 18 din 21.09.2018
Str. Al. cel Bun, 28
Plop crește la distanța 3 m de fântână.
Lisac G. cererea
Coroana arborelui este uscată circa 40 %.
nr. Col-2011/135 din
Sistemul radicular parțial influențează
19.09.2018
asupra construcției tehnice a fântânei.
Actul fitosanitar № 19 din 16.10.2018
Str. Victoriei, 68
Plop după regenerare, crește în spatele
Solicitarea ÎM ,,AT și SV”
casei nr. 68 pe str. Victoriei. În tulpina a
№ 313 din 29.10.2018
fost depistată o scorbură circă 50 % din
diametru. Se recomandă tăierea arborului
dat.

Str. Independenței, 7-A
Instituția preșcolară nr. 36
,,Ilenuța” mun. Bălți.
Cererea Direcției Învățământ,
Tineret și Sport nr. 02-10/840
din 21.09.2018

Plop în număr de 2 arbori, cresc în fața
blocului nr. 68 pe str. Victoriei, dispun de
scorburi, tulpinile sunt afectate de putregai.
Se recomandă tăierea arborului dat.
În conformitate cu autorizația de defrișare
a arborilor № 012318 din 18.01.2018,
eliberată de către agenția ecologică Bălți

d-20, 14, 8 cm

din
16.10.2018

ÎM ,,AT și SV”

Plop d-60 cm

№ 126024
din
16.10.2018

ÎM ,,AT și SV”

Plop d-60 cm

№ 279 din
24.10.2018

=/=

Cu forțele proprii

Plop d-80, 56 cm

Ulm d-38 cm
Ulm d-44 cm
Sorb d-18 cm

№ 117929
din
18.01.2018

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului mun. Bălţi
nr. _____ din ___________2018
Lista arborilor supuşi regenerării
№
п/п
1.
1

2

3

4

Adresa petiționarului,
organizației
2.
Str. Libertății, 113
Novgorodscaea A., cererea
nr. nr. 1644/134 din
02.08.2018

Motivul pentru regenerare

3.
Plop crește vis-a-vis de casă nr. 113 pe str.
Libertății. Arborele are vârstă înaintată de
creștere, în coroană sunt vizibile crengi
deteriorate și uscate, care la intensificare
vântului există pericol de prăbușire a lor.
Act fitosanitar № 17 din 21.09.2018
Str. Șciusev, 11 cererea
Plop în număr de 7 buc., cresc vis-a-vis de
nr. P-1661/134 din 03.08.2018; casă nr. 11 pe str. Șciusev. Arborii au
Str. Șciusev, 6
vârstă înaintată de creștere, în coroană sunt
Lungu, M, cererea
vizibile crengi deteriorate și uscate, la
nr. Col-1606/134
intensificare vântului există pericol de
din 31.07.2018
prăbușire a lor.
Act fitosanitar № 17 din 21.09.2018
Str. Șciusev, 6
Plop în număr de 4 buc., cresc în spatele
Lungu, M, cererea
casă nr. 6 pe str. Șciusev.
nr. Col-1606/134 din
Arborii au vârstă înaintată de creștere, în
31.07.2018
coroană sunt vizibile crengi deteriorate și
uscate, la intensificare vântului există
pericol de prăbușire a lor.
Act fitosanitar № 17 din 21.09.2018
Str. Ostrovcki, 42
Ulm crește în curtea casei nr. 42 pe str.
Cererea colectivă
Ostrovski, 42. Arborele are o vârstă
nr. Col-1913/134 din
înaintată de creștere, unde sunt vizibile
04.09.2018
crengi deteriorate și uscate, la intensificare
vântului există pericol de prăbușire a lor.

Responsabil pentru
executarea
lucrărilor
4.
ÎM ,,AT și SV”

Specia arborelui
şi diametrul

Nr. actului
ecologic

5.
Plop d-36 cm

6.
№ 125099
din
20.09.2018

ÎM ,,AT și SV”

Plop d-40, 40, 41,
45, 45, 42, 43 cm

№ 125099
din
20.09.2018

ÎM ,,AT și SV”

Plop d-72, 42, 46,
52 cm

№ 125099
din
20.09.2018

ÎM ,,AT și SV”

Ulm d-70 cm

№ 126017
din
16.10.2018

Notă

7.

5

Str. Al. cel Bun, 4-34
Lisac G. cererea
nr. Col-2011/135 din
19.09.2018

Act fitosanitar № 18 din 21.09.2018
Plopi cu diametrul tulpinii cuprins între 4060 cm., în număr de 18 buc., cresc în
curtea blocurilor locative nr. 4-34 din str.
Al. cel Bun. Arbori au vârstă înaintată de
creștere, unde sunt vizibile crengi
deteriorate și uscate, la intensificare
vântului există pericol de prăbușire a lor.
Act fitosanitar № 19 din 16.10.2018

ÎM ,,AT și SV”

Salcie cu diametrul tulpinii 40 cm, crește
în curtea blocurilor locative nr. 4-34 din
str. Al. cel Bun. Arborele are o vârstă
înaintată de creștere, unde sunt vizibile
crengi deteriorate și uscate, la intensificare
vântului există pericol de prăbușire a lor
Act fitosanitar № 19 din 16.10.2018

Plop 18 buc.
d-40 cm - 60 cm

№ 126024
din
16.10.2018

Salcie d – 40 cm

_________________________________________

6

Str. Victoriei, 68
Solicitarea ÎM ,,AT și SV”
№ 313 din 29.10.2018

7

Str. Independenței, 7-A
Instituția preșcolară nr. 36
,,Ilenuța” mun. Bălți.
Cererea Direcției Învățământ,
Tineret și Sport nr. 02-10/840
din 21.09.2018

Plopi cu diametrul tulpinii cuprins între 4080 cm., în număr de 8 buc., cresc în fața
blocului nr. 68 pe str. Victoriei. Arborii au
vârstă înaintată de creștere și sunt vizibile
crengi deteriorate și uscate, la
intensificarea vântului există pericol de
prăbușire a lor.
Act fitosanitar № 21 din 24.10.2018
În conformitate cu autorizația de defrișare
a arborilor № 012318 din 18.01.2018,
eliberată de către agenția ecologică Bălți

ÎM ,,AT și SV”

Plop 8 buc.
d-40 cm - 80 cm

№ 279 din
24.10.2018

Cu forțele proprii

Sorb d-14, 15, 14,
16, 18, 15, 18, 18,
16, 19, 15, 17cm

№ 117929
din
18.01.2018

