
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din _______2020

Proiect

Cu privire la tăieri de igienă a vegeta iei ț
forestiere din afara fondului forestier
          

În conformitate cu art. 14 alin. (2) p. f¹) din Legea privind administraţia publică locală  
nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale 
nr.  591-XIV din  23.09.1999,  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”,  adresările  cetăţenilor,  agenţilor  economici,  întreprinderilor
municipale i organiza iilor, în baza actului de cercetare fitosanitară a vegeta iei forestiere emisș ț ț
de ÎM «Amenajarea teritoriului i spa ii verzi Băl i», Autoriza iei pentru tăieri în fondul forestierș ț ț ț
i în vegeta ia forestieră din afara fondului forestier, eliberată de către Agen ia de Mediu,-ș ț ț

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  recunoaşte  necesitatea  tăierii  arborilor  avariaţi,  uscaţi  i  contamina i  i  se  permiteș ț ș
efectuarea lucrărilor privind tăierile de igienă a vegeta iei forestiere, conform anexei.ț

2. Întreprinderea Municipală „Amenajarea teritoriului i spa ii verzi Băl i”:ș ț ț
2.1.  va  efectua  lucrările  tăierilor  de  igienă  a  spa iilor  verzi  în  limita  mijloacelor  financiareț

alocate;
2.2. va  întocmi  documenta ia  necesar  respectivă  pentru  decontarea  contravalorii  vegeta ieiț ț

forestiere tăiate din afara fondului forestier în conformitate cu valoarea de bilan .ț
3. Primarul mun. Bălţi dl Renato Usatîi va prezenta spre aprobare Consiliului mun. Bălţi actele

necesare  pentru  decontarea  contravalorii  vegeta iei  forestiere  tăiate  din  afara  fonduluiț
forestier în conformitate cu valoarea de bilan . ț

4. Controlul  asupra executării  prezentei  decizii  se pune în  sarcina comisiei  consultative  de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului.

Preşedintele şedinţei a 
ordinare a Consiliului mun. Bălţi                     

Contrasemnează:
Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                     Irina Serdiuc



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. C. Ieşilor, 180 
Solicitarea directorului 
execut. SA ,,Incomlac”
nr. 03-13/8262 din 
01.11.2019

Plop 1 34 cm Cre te vis-a-vis de teritoriul ș
SA «Incomlac», în tulpina 
arborelui s-a depistat scorbură 
imensă, are loc apari ia ț
dăunătorilor. 
ACT  de cercetare fitosanitară 
a arborilor nr. 167 din 
17.12.2019

IV Tăieri de
igienă

0,71 Autoriza ie pentru ț
tăieri în fondul 
forestier i ș
vegeta ia forestieră ț
din afara fonului 
forestier                 
P 0051/2020 din 
11.02.2020

ÎM ,,AT iș
SV Băl i”.ț

2 str. Independen ei, 34ț
Caraulan V., solicitarea 
nr. 01-07/2740 din 
19.01.2019

Salcie 1 46 cm Arborele cre te înclinat, ș
sistemul radicular par ial a ie itț ș
la suprafa a solului, în sistemulț
radicular s-a depistat procesul 
de putrefac ie. ț
ACT  de cercetare fitosanitară 
a arborilor nr. 167 din 
17.12.2019

V Tăieri de
igienă

1,38 =/= =/=

3 str. Independen ei, 12ț Salcie 1 32 cm Arborele cre te pe teritoriul  ș IV Tăieri de 0,52 =/= =/=



Solicitarea pre edinteluiș
APLP-47/14  nr.  03-13/
8822 din 19.11.2019 

APLP-47/14, tulpina arborelui 
este deteriorată,  pe ramurile 
arborelui au fost depistare 
fisuri.
ACT  de cercetare fitosanitară 
a arborilor nr. 167 din 
17.12.2019

igienă

4 str. Suceava, 1
solicitarea  ÎM ,,ATSV”
nr. 57 din 09.03.2020

Salcie 1 66 cm Arborele cre te în apropierea ș
imediată de  fântână, sistemul 
radicular deteriorează 
construc ia fântânei, în ț
sistemul radicular  s-a depistat 
procesul de putrefac ie, are loc ț
apari ia dăunătorilor.ț
ACT  de cercetare fitosanitară 
a arborilor nr. 167 din 
17.12.2019

V Tăieri de
igienă

2,53 =/= =/=

5 str. N. Iorga, 16
Gogu M., solicitarea  
nr. G-2260/134 din 
18.11.2019

Mesteacăn 1 34 cm Arborele cre te în curtea casei, ș
înclinat circa 35°, coroana 
atârnă peste carosabil i zona ș
pietonală, sistemul radicular 
par ial a ie it la suprafa a ț ș ț
solului.
ACT  de cercetare fitosanitară 
a arborilor nr. 167 din 
17.12.2019

IV Tăieri de
igienă

0,68 =/= =/=

Total: numărul de arbori supu i tăierilor de igienă – 5 buc.ș






