
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
                                                                                                                                Proiect 

 D E C I Z I E  

Din ________________________ nr.___/___ 

 

„  Cu privire la defrișare ” 

  

  În conformitate cu art. 4 (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 

435 – XVI din 28.12.2006, art.43 din Legea privind administrația publică locală 

nr.436 – XVI din 28.12.2006,  Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  privind 

aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova nr. 

1468 din 30.12.2016,  pct. 22 lit. b), 24 din Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova  privind  aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în 

fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier nr. 27 din 19. 01. 

2004, Consiliul raional Cimișlia, DECIDE: 

  

1.     Se acceptă defrișarea a  7 arbori amplasați în perdeaua de protecție a drumului 

nr. 554.1 (Albina – Fetița – R3) și 34 arbori amplasați în perdeaua de protecție a 

drumului nr. 578,2 (Drum de acces spre s. Ivanovca Nouă)  

2.   Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Vasile Tocaru 

șeful Direcției Dezvoltare Teritorială.  

3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina web a 

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimișlia.md. 

 

Preşedintele  şedinţei: 

Secretarul  Consiliului                                                 Spînu Vasile 

 

 

Coordonat:                                    Iovu Bivol, președintele raionului                                                             

Avizat:                                   Spînu Vasile, secretarul Consiliului   

                                                      Bulat Tatiana, contabil - șef                                                                                                                                                   

          Casap Anatolie, jurist    

 

Proiect elaborat de:                       Tocaru Vasile, șef direcția dezvoltare teritorială  

                                                                                                                        

 



    

 

N O T Ă    I N F O R M A T I V Ă 

La proiectul deciziei Consiliului raional Cimișlia      nr.            din                2018 

,, Cu privire la defrișare” 

 

         In zona de deservire a drumurior locale nr.554.1 ( Albina – Fetița – R3 ) și nr. 

578.2( Drum de acces spre satul Ivanovca Nouă ) in perdelile forestiere de 

protecție a acestor drumuri sunt cazuri de cădere a unor arbori care provoacă 

lucrări suplimentare  la întreținerea acestor drumuri si pot provoca accidente 

rutiere.        Vîrsta medie a acestor arbori este de peste 50 ani.  Starea fizică 

degradată cu uscări a coronomentului la 60 – 80 % cu semne de putrezire a 

lemnului în partea mijlocie și superioară a trunchiurilor, vatămari mecanice în 

partea inferioară a tulpinilor pot să aducă în orce moment la căderi neprevăzute pe 

partea carosabilă a acestor drumuri. În conformitate cu legislatia în vigoare au fost 

efectuate inspectari în teritoriu cu constatări si întocmirea  unor documente 

confirmative. În baza actelor nr.120520  din 23 martie 2018 si nr.126169  din 19 

octombrie 2018 ale Inspectoratului Ecologic de Stat și actului  de examinare 

fitosanitară a vegetației forestiere  din data de 21 august 2018  efectuat de  

Institutul de Cercetari ți Amenajări Silvice sa constatat că pe drumul local nr.554.1 

( Albina – Fetița – R3 ) sunt 7  arbori  care  necesită a fi  defrisați,  pe drumul local 

nr.578.2 ( Drum de acces spre satul Ivanovca Noua ) spre defrsare sunt 34 arbori. 

             Întru evitarea și prevenirea unor posibile căderi a acestor arbori, ce pot 

duce la unele accidente și alte cazuri neprevăzute este necesar de efectuat lucrări de 

defrișare a acestor arbori degradati. 

 

 

Șeful Direcției Dezvoltare Teritoriala                                             Vasile Tocaru 

 

 

                   


