
  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  

    

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 27.07.2020, Actelor de 

cercetare fitosanitară a vegetației forestiere emise de ÎM «Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi 

Bălți», Autorizațiilor pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului 

forestier, eliberate de către Agenția de Mediu,- 

luând în considerație că arborii sunt  avariați și contaminați, precum și necesitatea de a efectua 

lucrări de reparații (trotuare și borduri) pe străzile mun. Bălți, 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se recunoaşte necesitatea tăierii arborilor avariaţi 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 efectua lucrările tăierilor de igienă a spațiilor verzi în limita mijloacelor financiare  

alocate; 

2.2. 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 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 XII 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi        Angelina Cernogal 

 



                                                                                                                                                                                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. Pușkin 

 

 

 

 

 

 

plop 1 68 cm  Arborele crește vis-a-vis casa 

nr. 48 pe str. Chișinăului, din 

partea str. Pușkin. Arborele a 

atins vîrsta maximă de 

longivitate, în tulpina s-a 

depistat scorbură și procesul de 

putrefacție în sistemul radicular. 

 ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 101 din 14.08.2020. 

V 2,86 Tăieri de 

igienă 

Autorizație pentru 

tăieri în fondul 

forestier și 

vegetația 

forestieră din 

afara fonului 

forestier                 

P- 538/2020   din 

05.10.2020 

ÎM ,,AT și 

SV Bălți”. 

2 =/= 

 

arțar 1 30 cm Arborele crește vis-a-vis de casa 

nr. 95, după prăbușirea unei din 

două tulpini scheletare, tulpina  

arborelui rămasă este deteriorată, 

coroana atîrnă peste zona 

pietonală.  

V 0,51 Tăieri de 

igienă 

=/= 

 

 

=/= 

 

 



ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 101 din 14.08.2020. 

 

3 =/= 

 

arțar 

 

1 28 cm 

 

 

Arborele crește vis-a-vis de casa 

nr. 89. , înclinat aproximativ sub 

30° spre casa locativă.  

ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 101 din 14.08.2020. 

V 0,35 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

4 =/= 

 

ulm 

 

 

1 80 cm 

 

 

Arborele crește vis-a-vis de casa 

nr. 80. În tulpină a fost depistată  

scorbură imensă, sistemul 

radicular este afectat de putregai. 

ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 101 din 14.08.2020. 

V 3,27 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

5 =/= 

 

ulm 1 80 cm 

 

Arborele crește vis-a-vis de casa 

nr.78. În tulpină a fost depistată  

scorbură imensă. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor 

nr. 101 din 14.08.2020.  

V 3,27 Tăieri de 

igienă 

 =/= 

6 =/= 

 

ailant 1 84 cm 

 

Arborii cresc vis-a-vis de casa 

nr. 78, pe zona pietonală lipit de 

gardul capital, detereorînd 

gardul și suprafața zonei 

pietonale. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 101 

din 14.08.2020.  

IV 4,02 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

7 =/= 

 

tei 1 30 cm Arborele crește vis-à-vis de casa 

nr. 76 pe str. Moscovei, din 

partea str. Pușkin, în tulpina 

arborelui s-a depistat scorbură 

imnsă, are loc apariția 

dăunătorilor. ACT de cercetare 

V 0,51 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 



fitosanitară a arborilor nr. 101 

din 14.08.2020. 

8 =/= 

 

arțar 1 36 cm Arborele crește vis-à-vis de casa 

nr. 21 pe str. Moscovei, din 

partea str. Pușkin, înclinat 

aproximativ sub 45° spre zona 

pietonală și carosabil. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor 

nr. 101 din 14.08.2020. 

IV 0,69 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

9 =/= 

 

salcîm 1 50 cm Arborele crește vis-à-vis de casa 

nr. 21 pe str. Moscovei, din 

partea str. Pușkin, Tulpina 

arborelui este afectată de 

putregai, scoarța parțial lipsește, 

tulpina este putredă. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor 

nr. 101 din 14.08.2020. 

V 1,57 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

10 =/= 

 

arțar 1 17 cm Arborele crește vis-à-vis de 

parcul «Andrieș», Este uscat  

complet. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 101 

din 14.08.2020. 

VI 0,13 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

11 =/= 

 

arțar 1 30 cm Arborele crește vis-à-vis de 

parcul «Andrieș», în tulpina s-a 

depistat scorbură imensă. 

Coroana atîrnă spre carosabil. 

ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 101 din 14.08.2020. 

V 0,51 Tăieri de 

igienă 

 =/= 

12 =/= 

 

arțar 1 18 cm Arborele crește vis-à-vis de 

parcul «Andrieș», în tulpina s-a 

depistat scorbură . Circă 50 % 

din volumul coroanei a fost 

V 0,13 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 



tăiată în urma efectuării 

lucrărilor de îngrijire a LEA. 

Arborele s-a dezechilibrat și 

atîrnă deasupra partii carosabil. 

ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 101 din 14.08.2020. 

13 =/= 

 

arțar 1 15 cm  Arborele crește vis-à-vis de 

parcul «Andrieș», în tulpina s-a 

depistat scorbură imensă. ACT 

de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 101 din 14.08.2020. 

V 0,064 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

14 =/= 

 

arțar 1 14 cm Arborele crește vis-à-vis de 

parcul «Andrieș». După 

prăbușirea coroanei a rămas 

tulpina cu înălțimea aproximativ 

2,5 m. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 101 

din 14.08.2020.  

V 0,064 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

15 =/= 

 

arțar 1 19 cm Arborele crește vis-à-vis de 

parcul «Andrieș», în  tulpina s-a 

depistat scorbură imensă, 

sismemul radicular este afectat. 

ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 101 din 14.08.2020. 

V 0,13 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

16 =/= 

 

arțar 1 27 cm Arborele crește vis-à-vis de 

Universitatea de Sat ,,Alecu 

Russo”, în tulpina s-a depistat 

scorbură imensă, sismemul 

radicular este afectat. ACT de 

cercetare fitosanitară a arborilor 

nr. 101 din 14.08.2020.  

V 0,35 Tăieri de 

igienă 
=/= =/= 



17 =/= 

 

arțar 1 34 cm Arborele crește vis-à-vis de casa 

nr. 47, în  tulpina s-a depistat 

scorbură imensă.  

ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr .101 din 14.08.2020. 

V 0,69 Tăieri de 

igienă 

 =/= 

18 =/= 

 

arțar 1 27 cm Arborele crește vis-à-vis de casa 

nr. 47, în tulpina s-a depistat 

scorbură imensă. 

ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 101 din 14.08.2020. 

V 0,35 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

19 =/= 

 

paltin 1 40 cm Arborele crește vis-à-vis de casa 

nr. 39. Sistemul radicular este 

afectat de putregai, ⅔ din 

perimetrul tulpinei este putredă.  

ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 101 din 14.08.2020. 

V 0,90 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

20 =/= 

 

arțar 

arțar 

2 45 cm 

40 cm 

 

Arborii cresc vis-à-vis de  

Universitatea de Sat ,,Alecu 

Russo”,, tulpinele sunt afectate 

de putregai, scoarța s-a degradat, 

parțial lipsește.  

ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 101 din 14.08.2020. 

V 1,40 

0,90 

Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

21 =/= 

 

sorb 1 33 cm Arborele crește vis-à-vis de 

clădirea nr. 95 pe str. Șt. cel 

Mare, din partea str. Pușkin, în 

tulpina s-a depistat scorbură 

imensă. ACT de cercetare 

fitosanitară a arborilor nr. 101 

din 14.08.2020.  

IV 0,68 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

22 =/= arțar 1 18 cm Arborele crește vis-à-vis IV 0,13 Tăieri de  =/= 



 monumentul  participantilor  

«Cernobîl», după prăbușirea 

ramurii scheletare, tulpina este 

deteriorată.  

ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 101 din 14.08.2020. 

igienă 

23 =/= 

 

paltin 1 37 cm Arborele crește vis-à-vis casa nr. 

13/1, după prăbușirea ramurii 

scheletare, tulpina este 

deteriorată. În locul unde ramură 

a fost ruptă s-a depistat procesul 

de putrefacție.  

ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 101 din 14.08.2020. 

IV 0,90 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

24 =/= 

 

arțar 1 38 cm Arborele crește vis-à-vis de casa 

nr. 17, în tulpina s-a depistat 

scorbură, are loc apariția 

dăunătorilor. 

 ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 101 din 14.08.2020. 

IV 0,90 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

25 =/= 

 

arțar 1 16 cm Arborele crește vis-à-vis de casa 

nr. 27 , este uscat circa 80 %.  

ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 101 din 14.08.2020. 

V 0,064 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

26 =/= 

 

arțar 1 40 cm Arborele crește vis-à-vis de 

scuarul «Taras Șevcenco», 

tulpina este afectată de putregai, 

scoarța degradată parțial lipsește. 

 ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 101 din 14.08.2020.  

V 0,90 Tăieri de 

igienă 
=/= =/= 

27 str. 31 August 

 

tei 1 18 cm Arborele crește vis-a-vis de casa 

nr. 24 , tulpina arborelui este 

IV 

 

0,13 Tăieri de 

igienă 

Autorizație pentru 

tăieri în fondul 

=/= 



deteriorată, deasemea s-a 

depistat o scorbură imensă, are 

loc apariția dăunătorilor. 

 ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 102 din 14.08.2020. 

forestier și 

vegetația 

forestieră din 

afara fonului 

forestier                 

P- 538/2020   din 

05.10.2020 

28 =/= 

 

nuc 1 24 cm 

 

 

 Arborele crește vis-a-vis de 

blocul locativ nr. 49 pe str. 

Voluntarilor, din partea str. 31 

August, în tulpina  s-a depistat o 

scorbură imensă.  

ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 102 din 14.08.2020. 

V 

 

0,22 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

29 =/= 

 

tei 1 18 cm Arborele crește vis-a-vis de 

blocul locativ nr. 53 pe str. 

Voluntarilor din partea str. 31 

August.  În tulpină s-a depistat 

procesul de putrefacție, în 

sistemul radicular are loc 

apariția dăunătorilor. 

 ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 102 din 14.08.2020. 

V 0,13 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

30 =/= 

 

tei 1 16 cm Arborele crește vis-a-vis  gardul 

unității militare înclinat, tulpina 

afectată de putregai, deasemenea 

s-a depistat scorbură.  

ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 102 din 14.08.2020. 

V 0,067 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

31 =/= 

 

tei 1 29 cm Arborele crește vis-avis gardul 

unității militare și casa nr. 36, în 

V 0,51 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 



tulpina arborelui s-a depistat 

imensă.  

ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 102 din 14.08.2020. 

32 =/= 

 

dub 1 50 cm Arborele crește vis-a-vis de 

Catedrala Constantin și Eleana 

pe zona pietonală, este lipit de 

gard, detereorează gardul și 

suprafața zonei pietonale.  

ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 102 din 14.08.2020. 

IV 1,61 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

33 =/= 

 

ulm 1 12 cm Arborele este сrescut din 

semințiși vis-a-vis de blocului 

locativ  nr. 141/1, în afară de 

proiect, lipit de gard, 

detereorează gardul și suprafața 

zonei pietonale, necesită de a fi 

defrișat. 

 ACT de cercetare fitosanitară a 

arborilor nr. 102 din 14.08.2020.  

I 0,027 Tăieri de 

igienă 

=/= =/= 

Total: numărul de arbori supuși tăierilor de igienă – 34 buc. 

 

 







 


