
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
DECIZIE         

  Proiect 
din 22  martie 2019                                                                                   nr.01/20 

 
Cu privire la defrişare. 

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

435 -XVI din 28.12.2006, rtt.43 din Legea privind administraţia publică locală nr.436 - 

XVI din 28.12.2006, Hotărirea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea listelor 

drumurilor publice naţionale şi locale din Republica Moldova nr. 1468 din 30.12.2016, 

pct. 22 lit. b), 24 din Hotărirea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea 

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

din afara fondului forestier nr. 27 din 19. 01. 2004, Consiliul raional Cimişlia, DECIDE: 

 

1. Se acceptă defrişarea a 10 arbori amplasaţi în preajma blocului locativ din or. 

Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 12, conform Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului 

Europei f/n 1756(2011) privind construcția locuințelor pentru Păturile Sociale 

Vulnerabile, faza  de reconstrucție și reabilitare a 49 apartamente sociale. 

 

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

Direcţiei dezvoltare teritorială. 

 

3. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a 

Consiliului raional Cimişlia: www.raioncimislia.md. 

Preşedintele şedinţei                                  

Secretarul Consiliului                                                             Vasile Spînu 

Coordonat: 

Președinte al raionului                                                                                  Iovu Bivol 

Avizat:  

Vicepreşedinte al  raional                                                               Gheorghe Netedu            

Secretarul consiliului                                                                       Vasile Spînu 

Jurist                                                                                                   Anatol Casap 

Elaborat: 

Şef  Direcţiei dezvoltare teritorială                                                       Vasile Tocaru 

                                                       

http://www.raioncimislia.md/


 

Notă informativă 

la decizia  Consililui raional  nr. _________ din _____ martie 2019 

 

În baza acordului de cooperare dintre Unitatea de Implementare a Proiectului de 

construcție a locuințelor pentru păturile social vulnerabile II și Consiliul raional Cimișlia din 

29 ianuarie 2018 privind implementarea proiectului, replanificarea căminului în Bloc locativ 

cu 49 apartamente din or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 12,  contractul de antrepriză nr. 1 din 

21 noiembrie 2018 încheiat dintre Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a 

locuințelor pentru păturile social vulnerabile II și SRL „ OZTOR ” privind executarea 

lucrărilor de reconstrucție a Blocului locativ cu 49 de apartamente au fost demarate lucrările 

de reconstrucție. 

Conform documentației de proiect, elaborat de IPS „ IPROCOM ”, pentru 

efectuarea lucrărilor de reconstrucție și amenajare a Blocului nominalizat sunt prevăzute 

lucrări de defrișare a 10 arbori supuși fenomenului de uscare. 

 

Șeful Direcției dezvoltare teritorială                                   Vasile Tocaru 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

