
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2022 

Proiect 

Cu privire la tăieri de igienă și renovare a  

vegetației 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 nr. 27 din 19.01.2004 ,,Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara 

fondului forestier”, adresările cetăţenilor, agenţilor economici, instituțiilor și în baza 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,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se recunoaşte necesitatea tăierii arborilor avariaţi, uscaţi și contaminați și se permite efectuarea 

lucrărilor privind tăierile de igienă a vegetației forestiere din afara fondului forestier, conform 

anexei nr.1. 

2. Se recunoaște necesitatea efectuării lucrărilor de renovare a arborilor, care 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. Întreprinderea Municipală „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți”: 

3.1.va efectua lucrările tăierilor de igienă și de renovare a spațiilor verzi în limita mijloacelor 

financiare alocate; 

3.2.va întocmi documentația necesară respectivă pentru decontarea contravalorii vegetației 

forestiere tăiate din afara fondului forestier în conformitate cu valoarea de bilanț. 

4. 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.  

5. 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 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

Preşedintele şedinţei a XVIII 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi          

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 



Anexă nr. 1 

                                                                                                                                                  la decizia Consiliului mun. Bălţi 

                                                                                                                                                  nr. _____ din _____________2022     

 
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. Bulgară, 72 

solicitarea  

nr. A-1470/134 

din 16.09.2022 

Nuc 1 28 cm Arborele crește vis-à-vis de 

scara nr.1. Tulpina este 

afectată de procesul de 

putrefacţie. Coroana arborelui 

parţial uscată. 

 

IV Tăieri de 

igienă 

0,35 Autorizație 

pentru tăieri în 

fondul forestier 

și vegetația 

forestieră din  

afara fondului 

forestier  

nr. P-. 

3129/2022   

din 11.10.2022 

ÎM ,,AT și 

SV Bălți”. 

Viburnum 1 20 cm Arborele crește vis-a-vis de 

scara nr. 2. Arborele este 

uscat complet.  

АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 191din 30.09.2022   

 

VI Tăieri de 

igienă 

0,13  

2 str. Bulgară, 74 

solicitarea  

nr. A-1470/134 

Plop 1  80 cm Arborele creşte în curtea 

blocului locativ. Arborele a 

atins vârsta maximă de 

V Tăieri de 

igienă 

3,73 =/= =/= 



din 16.09.2022 longevitate, a pierdut 

capacitatea de creştere, 

frunzişul în curs de uscare.  

АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 191din 30.09.2022  

3 str. Bulgară, 76 

solicitarea  

nr. A-1470/134 

din 16.09.2022 

Cais 1 14 cm 

 

Arborele crește vis-a-vis de 

scara nr. 2. Arborele este 

uscat complet.  

VI Tăieri de 

igienă 

0,066 =/= =/= 

Măr (pom-

fructifer) 

1 12 cm Arborele  crește la colţul 

blocului locativ. Arborele 

este uscat complet.  

VI Tăieri de 

igienă 

0,024 =/= =/= 

Măr (pom-

fructifer) 

1 24 cm Arborele  crește la colţul 

blocului locativ. Anterior, a 

fost prăbuşită ramură 

scheletară, înclinat, coroana 

uscată circa 60 %.  

АCT  

nr. 191din 30.09.2022   

V Tăieri de 

igienă 

0,23 =/= =/= 

4 str. Bulgară, 96 

solicitarea  

nr. A-1470/134 

din 16.09.2022 

Plop 2 46 cm 

23 cm 

Arborii cresc în spatele 

blocului locativ. Arborii sunt 

uscaţi circa 90-100%.  

VI Tăieri de 

igienă 

1,41 

0,23 

=/= =/= 

  Plop 1 38 cm Arborele crește în spatele 

blocului locativ, în tulpina a 

fost depistat procesul de 

putrefacţie,  coroana uscată 

circa 60%. 

V Tăieri de 

igienă 

0,92 =/= =/= 

Vişină 

bif. 

1 12*8 cm Arborele crește în spatele  

blocului locativ, este uscat 

complet.  

VI Tăieri de 

igienă 

0,048 =/= =/= 



АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 191din 30.09.2022   

5 str. Bulgară, 94-96 

solicitarea  

nr. A-1470/134 

din 16.09.2022 

Plop 1 100 cm 

 

Arborele creşte în curtea 

blocurilor locative. Arborele 

cercetat a atins vârsta maximă 

de longevitate,  a pierdut 

capacitatea de creștere,  în 

coroana sunt depistate ramuri 

uscate și deteriorate. 

 АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 191din 30.09.2022   

V Tăieri de 

igienă 

5,18 =/= =/= 

6 str. Bulgară, 94 

solicitarea  

nr. A-1470/134 

din 16.09.2022 

Cais 1 7 cm Arborele  crește la spatele 

blocului locativ. Arborele 

este uscat complet.  

АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 191din 30.09.2022   

VI Tăieri de 

igienă 

0,024 =/= =/= 

7 str. Bulgară, 120 

solicitarea  

nr. A-1470/134 

din 16.09.2022 

Cais 1 10*10 

cm 

Arborele creşte între scările 

nr. 1 şi 2, este uscat complet.  

АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 191din 30.09.2022   

VI Tăieri de 

igienă 

0,048 =/= =/= 

8 str. Bulgară,80 

solicitarea  

nr. A-1470/134 

din 16.09.2022 

Vişină 1 18 cm Arborele  crește la colţul 

blocului locativ. Arborele 

este uscat complet. 

АCT  

nr. 191din 30.09.2022   

VI Tăieri de 

igienă 

0,13 =/= =/= 

9 str. Moscovei, 29 

solicitarea  

nr. C-1517/134 

Plop 1 110 cm Arborele creşte vis-à-vis de 

casa,  în apropiere de firele 

electrice și gazoduct. 

V Tăieri de 

igienă 

6,05 =/= =/= 



din 23.09.2022 Arborele a atins vârsta 

maximă de longevitate, a 

pierdut capacitatea de 

creștere, există amenințare de 

prăbușire ramurilor pe 

comunicațiile  

sus-menționate.  

АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 191din 30.09.2022   

10 str. Malinovschi, 8 

solicitarea  

nr. P-1525/134 

din 26.09.2022 

Salcîm 1 36 cm Arborele crește vis-à-vis de 

scara nr.1. Tulpina este 

afectată de procesul de 

putrefacţie, au fost depistate 

scorburi.  

АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 197din 06.10.2022   

 

 

V Tăieri de 

igienă 

0,85 Autorizație 

pentru tăieri în 

fondul forestier 

și vegetația 

forestieră din  

afara fondului 

forestier 

 nr. P-. 

3130/2022   din 

11.10.2022 

=/= 

11 str. Strîi, 1 solicitarea  

nr. Col-1485/134 

din 19.09.2022 

Plop pir. 1  90 cm Arborele creşte în spatele 

blocului locativ. Arborele 

cercetat a atins vârsta maximă 

de longevitate,  a pierdut 

capacitatea de creștere,  în 

coroana sunt depistate ramuri 

uscate și deteriorate 

V Tăieri de 

igienă 

4,60 =/= 



  Mesteacăn 1 18 cm 

 

Arborele crește în spatele 

blocului locativ, este uscat 

complet. 

АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 197din 06.10.2022   

 

 

 

 

 

Tăieri de 

igienă 

0,13   

12 str. Sf. Nicolae, 3 nr. 

524 

din 06.12.2022 

Catalpa 

 

 

1 

 

 

10 cm 

 

 

Arborele crește vis-à-vis de 

scara 1, este uscat complet.  

VI Tăieri de 

igienă 

0,023 Autorizație 

pentru tăieri în 

fondul  

=/= 

  Plop 

 

 

2 

 

 

90 cm 

100 cm 

 

Arborii cresc în curtea 

blocului locativ, cu înclinare 

spre grădiniță. Tulpinile la 

baza de creștere sunt afectate 

de procesul de putrefacție, 

există amenințare de 

prăbușire.   

V Tăieri de 

igienă 

4,6 

5,18 

forestier și 

vegetația 

forestieră din  

afara fondului 

forestier  

nr. P-. 

3174/2022   

 din 18.10.2022 

 

Sophora 1 46 cm Arborele crește în curtea 

blocului locativ. Sistemul 

radicular este afectat de 

proces de putrefacție, există 

amenințare de prăbușire. 

 АCT nr. 213din 07.11.2022   

VI Tăieri de 

igienă 

1,41 =/= =/= 

13 str. Sf. Nicolae, 5 «A» 

solicitarea  

nr. 524 

din 06.12.2022 

Arțar 1 32 cm Arborele crește în curtea 

blocului locative, este uscat 

complet. Tulpina arborelui 

este afectată cu nodule 

cancerigeni.  

АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

VI Tăieri de 

igienă 

0,51 =/= =/= 



nr. 213din 07.11.2022   

14 str. M.Viteazul, 67 

solicitarea  

nr. 524 

din 06.12.2022 

Sophora  1 76 cm Arborele crește la colțul 

blocului locativ, înclinat 

coroana atârnă, spre carosabil 

și zona pietonală, una din 

două tulpini scheletare 

distruge acoperișul. 

 АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 213din 07.11.2022   

IV Tăieri de 

igienă 

3,44 =/= =/= 

15 str. Șt. cel Mare, 16 

solicitarea  

nr. 524 

din 06.12.2022 

Nuc 1 38 cm Arborele crește în curtea 

blocului locativ, în apropiere 

de reșelele SA «Cet-Nord». 

Tulpina arborelui este 

afectată de procesul de 

putrefacție. АCT  

nr. 213din 07.11.2022    

IV Tăieri de 

igienă 

0,9 =/= =/= 

16 str. Șt. cel Mare, 18 

solicitarea  

nr. 524 

din 06.12.2022 

Tei 1 32 cm  Arborele crește în curtea 

blocului locativ, înclinat, 

tulpina la baza de creștere 

este afectată de procesul de 

putrefacție, a fost depistată 

scorbură imensă.  

АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 213din 07.11.2022   

IV Tăieri de 

igienă 

0,51 =/= =/= 

17 str. Chișinău, 60 

solicitarea  

nr. 524 

din 06.12.2022 

Arțar 1 28 cm Arborele crește la colțul 

blocului locativ, la distanță 

0,5 m de fundamentul, este 

uscat complet.  

АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

VI Tăieri de 

igienă 

0,35 =/= =/= 



nr. 213din 07.11.2022   

18 str. Coroban, 18 

solicitarea  

nr. Col-1688/134 

din 21.10.2022 

Nuc 2 16 cm 

16 cm 

Arborii cresc în curtea 

blocului locativ, vis-à-vis de 

scara nr. 3, la distanță 1 m de 

fundamentul, deteriorând 4 

balcoane. Unul dintre 

balcoanele a fost rupt 

anterior, arborii continuă să-i 

distrugă. АCT de cercetare 

fitosanitară a arborilor  

nr. 213din 07.11.2022   

III Tăieri de 

igienă 

0,064 

0,064 

=/= =/= 

19 str. Bulgară, 162 

solicitarea  

nr.J-1624/134 

din 11.10.2022 

Ulm 1 38 cm Arborele crește în spatele 

blocului locativ, la distanță 1 

m de fundamentul, 

deteriorând balcoane și 

ferestrele blocului locativ. 

Coroana arborelui este parțial 

uscată.  

АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 213din 07.11.2022   

IV Tăieri de 

igienă 

0,84 =/= =/= 

20 str. Bulgară, 27 

solicitarea  

nr.C-1648/134 

din 14.10.2022 

Cireș 1 38 cm Arborele crește în fața 

blocului locativ, pe tulpina lui 

s-a depistat scorbură în 

proces de putrefacție. 

 АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 213din 07.11.2022   

IV Tăieri de 

igienă 

0,88 =/= =/= 

21 str. Ștefan cel Mare, 

13  

 

 

Castan 1 40 cm Arborele crește vis-a-vis  de 

blocului locativ, în directă 

apropiere de fundamentul. 

Sistemul radicular a arborelui 

III Tăieri de 

igienă 

0,9 =/= =/= 



solicitarea  

nr.P-1609/134 

din 10.10.2022 

a distrus conducte de apă și 

canalizare, ce a provocat 

situația de avariere.  

АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 213din 07.11.2022   

22 str. Bulgară, 114 

solicitarea  

nr.P-1666/134 

din 19.10.2022 

Plop pir. 1 87 cm Arborele crește între blocurile 

locative nr. 114-116. 

Arborele a atins vârsta 

maximă de longevitatea. 

Coroana arborelui este parțial 

uscată.  

АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 213din 07.11.2022   

IV Tăieri de 

igienă 

4,86 =/= =/= 

23 str. Saltîcov-Ședrin,56 

solicitarea  

nr.C-1661/134 

din 18.10.2022 

Nuc 1 50 Arborele crește vis-à-vis de 

casă, ramuri cresc cu 

înclinare spre acoperișul, pe 

tulpina lui s-a depistat 

scorbură în proces de 

putrefacție.  

АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 213din 07.11.2022   

IV Tăieri de 

igienă 

1,68 =/= =/= 



24 str. Cahul, 44 A 

solicitarea  

nr. C-289/6 

din 31.10.2022 

Plop 1 130 cm Arborele crește în curtea 

blocului locativ, a atins vârsta 

maximă de longevitate  de 

creștere, la înălțimea 

aproximativ de 3 m a fost 

depistată scorbură cu procesul 

de putrefacție, ramurile 

scheletare atârn spre 

acoperișul și spre terenul de 

joacă pentru copii.  

V 

 

Tăieri de 

igienă 

7,50 Autorizație 

pentru tăieri în 

fondul forestier 

și vegetația 

forestieră din  

afara fondului 

forestier  

nr. P-. 

3175/2022   din 

18.10.2022 

 

Nuc 1 38 cm Arborele crește în curtea 

blocului locativ, coroana în 

curs de uscare, la înălțimea 

aproximativ de 2 m a fost 

depistată scorbură imensă cu 

procesul de putrefacție. АCT 

de cercetare fitosanitară a 

arborilor  

nr. 214din 07.11.2022   

IV 

 

Tăieri de 

igienă 

0,90 =/= =/= 

25 str. Bulgară, 71-73 

solicitarea  

nr.03-13/6667 

din 28.09.2022 

 

 

Plop 

 

5 110 cm 

90 cm 

90 cm 

94 cm 

140 cm 

 

 

Arborii cresc în curtea 

blocurilor locative nr. 71-73, 

au atins vârsta maximă de 

longevitate, au pierdut 

capacitatea de creștere, în 

coronele sunt depistate 

ramurii uscate și deteriorate. 

V 

 

Tăieri de 

igienă 

6,05 

4,60 

4,60 

4,89 

8,08 

=/= =/= 



 

 

Plop pir. 1 40 cm Arborele crește  în curtea 

blocurilor locative nr. 71-73, 

în direct apropiere de rețelele 

SA « CET-Nord», a atins 

vîrsta maximă de longevitate, 

a pierdut capacitatea de 

creștere, în corona sunt 

depistate ramurii uscate și 

deteriorate.  

V 

 

Tăieri de 

igienă 

0,92 =/= =/= 

  

 

 

 

Arțar 

 

1 47 cm Arborele crește vis-à-vis de 

scara nr. 3 blocului locative 

nr. 73,  înclinat în partea 

blocului locativ, anterior una 

din două tulpini scheletare s-a 

prăbușit pe zona pietonală.  

IV 

 

Tăieri de 

igienă 

1,40 =/= =/= 

Arțar 1 18 cm Arborele, crește în curtea 

blocurilor locative nr. 71-73, 

în apropiere de terenul de 

joacă pentru copii, înclinat, 

coroana în curs de uscare.  

V 

 

Tăieri de 

igienă 

0,13 =/= =/= 



Nuc  1 16 cm 

 

Arborele, crește în curtea 

blocurilor locative nr. 71-73, 

în apropiere de terenul de 

joacă pentru copii.  

Pe tulpina arborelui au fost 

depistat procesul de 

putrefacție , înclinat 

aproximativ de 45 °,  există 

amenințare de prăbușire 

arborelui cercetat.  

V Tăieri de 

igienă 

0,064 =/= =/= 

  Mesteacăn 1 18 cm Arborele, crește în curtea 

blocurilor locative nr. 71-73, 

pe  terenul de joacă pentru 

copii, înclinat aproximativ de 

30 °, la intensificare vântului 

există amenințare de 

prăbușire arborelui cercetat.  

V Tăieri de 

igienă 

0,13 =/= =/= 

  Nuc 1 37 cm Arborele, crește vis-à-vis de 

scara nr. 3 a blocului locativ 

nr. 71, în tulpina au fost 

depistate scorburi multiple cu 

procesul de putrefacție. АCT 

nr. 214din 07.11.2022   

V Tăieri de 

igienă 

0,9 =/= =/= 



26 str. N. Iorga, 30 A 

solicitarea  

nr.Z-1271/134 

din 12.08.2022 

 

 

Salcie 

 

 

 

1 

 

 

 

30 cm 

 

 

 

Arborele crește în curtea 

blocului locativ, tangențiază 

cu gazoductu, la intensificarea 

vântului poate fi creată situație 

de ordin excepțional. 

IV Tăieri de 

igienă 

0,52 Autorizație 

pentru tăieri în 

fondul forestier 

și vegetația 

forestieră din  

afara fondului 

forestier  

nr. P-. 

3228/2022   din 

24.10.2022 

 

Salcîm 

 

 

1 

 

 

 48 cm 

 

Arborele crește în curtea 

blocului locativ, tulpina este 

afectată de procesul de 

putrefacție la baza de creștere. 

  

IV Tăieri de 

igienă 

1,31  

  Cireș 1 20 cm Arborele crește în spatele  

blocului locativ. Tulpina este 

afectată de procesul 

putrefacție.  

АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 219din 09.11.2022   

IV Tăieri de 

igienă 

0,13   

27 str. N. Iorga, 30 

solicitarea  

nr.L-1584/134 

din 06.10.2022 

 

 

Cais 

 

Vișină bif. 

2 14 cm 

 

14*14 

cm 

Arborii cresc în spatele 

blocului locativ, sunt uscați 

complet.  

АCT de cercetare fitosanitară 

a arborilor  

nr. 219din 09.11.2022   

VI Tăieri de 

igienă 

0,066 

0,132 

  

28 str. Porumbescu (de la 

str. Libertății și M. cel 

Bătrân) solicitarea  

nr.Col-1637/134 

din 13.108.2022 

 

 

Sophora  3 90 cm 

80 cm 

70 cm 

 

 

 

Arborii cresc de-a lungul 

străzii Porumbescu, înclinați, 

în tulpinile sunt depistate 

scorburi multiple cu procesul 

de putrefacție. 

IV Tăieri de 

igienă 

4,60 

3,73 

3,15 

  

Sophora 1 60 cm Arborele crește de-a lungul 

străzii Porumbescu. Arborele 

este uscat circa 60%. АCT de 

VI Tăieri de 

igienă 

2,28   



cercetare fitosanitară a 

arborilor  

nr. 219din 09.11.2022   

Total: numărul de arbori supuși tăierilor de igienă –56 buc. 

                 Total: Masa lemnoasă –106,43м3 
 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                   Anexă № 2 

                                                                                                                                                              la decizia Consiliului mun. Bălţi 

                                                                                                                                                              nr. _____ din _____________2022  

  

Lista arborilor din afara fondului forestier            

supuşi renovării conform Autorizaţiei pentru tăieri 

  în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier  

  
 Nr  

 

 

Adresa 

 D
en

u
m

ir
ea

 

(S
p
ec

ia
) 

U
n
it

. 

D
ia

m
et

ru
l 

T
u
lp

in
ii

 

 

 

 

Starea arborelui 

 

 

C
at

ig
o
ri

a 
 d

e 
st

ar
e 

 S
an

it
ar

ă 

C
o
n
cl

u
zi

a 

(M
ăs

u
ri

 d
e 

p
ro

te
cţ

ie
 ș

i 

am
el

io
ra

re
 p

ro
p
u
se

) 

M
as

a 
le

m
n
o
as

ă 

  
  

 A
u
to

ri
za

ţi
e 

d
e 

m
ed

iu
 

R
es

p
o
n
sa

b
il

 p
en

tr
u
 

ex
ec

u
ta

re
a 

lu
cr

ăr
il

o
r 

1 Str. Bulgară, 96 

solicitarea  

nr. A-1470/134 

din 16.09.2022 

Salcie 1 90 cm 

 

 

Arborele crește vis-a-vis de 

scara nr. 1. Arborele  a atins 

vârsta maximă de longevitate, a 

pierdut  capacitatea de creștere, 

în coroana arborelui au fost 

depistate ramuri uscate și 

deteriorate. Coroana arborelui 

deteriorează suprafața și 

acoperișul blocului locativ. 

 АCT de cercetare fitosanitară a 

arborilor  

nr. 191din 30.09.2022   

III Renovare 1,95 Autorizație pentru 

tăieri în fondul 

forestier și 

vegetația forestieră 

din afara fondului 

forestier  

nr. P- 3129/2022   

din 11.10.2022 

ÎM ,,AT și 

SV Bălți”. 

        Total: numărul de arbori supuși renovării –1 buc. 

        Total: Masa lemnoasă –1,95м3  
 







 
 


